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  چکیده

 

توان د ا ازمار را در ک  ه اه دافش یو رشد بلوغ م  یورزتأمهارت جر قیاز طر راتییدر برابر تغ یتوجه به کاهش مقاومت فرد :دمهمق

ش هر  یبل وغ کارکا ار دانا  اه مل وش پ ش   گرلیمقاومت فردی باتوجه به نقش تعد بر یورزجرأت ریثأپژوهش، ت نیرااند. هدف ا یاری
 .باشدمیکرمار 

 ینف ر از کارکا ار ا  اد 796 یو ب ر رو 7961در ا ا   یبود که به صورت مقطع یلیتحل -یفیمطالعه حاضر از نوع توص :بررسی روش

ا ( و بل وغ ؤا  27) یا (، مقاوم ت ف ردؤا  22)  یورزها اه پراااامه جرأتداده یکرمار انجاش شد. اب ار گردآور یدانا اه ملوش پ ش 
 اا فاده شد.  Smart PLS 2اف ار با نرش یمعادالت ااخ ار  ردیاز رو ها،داده لیا ( بود. جهت تحلؤا 29) کارکاار

ش امل اح اا ات نامااا ه،  یمقاوم ت ف رد یه الف هؤب ر م یورزتأمع وس داشت و ج ر ریثأبر مقاومت فردی ت یورزجرأت ها:یافته

مقاومت  یهالفهؤکارکاار از م نییپا  هیلفه ان ؤبر م یورزأتاما جر ؛مع وس داشت ریثأت  یخالقانه ن یهاو فقدار پااخ یانفعال یهاواکاش
 داد.یبر مقاومت فردی را کاهش م یورزجرأت ریثأگر بلوغ کارکاار، تلیتعد رینداشت. م غ ریثأت یفرد

 هیتوص  اب د،ییم شیکار اف ا یروین یورکار که به تبع آر بهره طیدر مح یکاهش مقاومت فرد تیبا توجه به اهم :یریگجهیو نت بحث

 فراهم شود.   یورزتأکارکاار ماناد مهارت جر یفرد یهامهارت تیتقو یبرا یداتیشود تمهیم
 

 کارکاار ،یبلوغ، دانا اه ملوش پ ش  ،یمقاومت فرد ،یورزجرأت :یدیکل واژگان
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 بلوغ کارکنان گرلینقش تعدبر مقاومت فردی و  یورزجرأت ریتأث

 مقدمه

 تیحفر  وعر  یهر گونه رفتار برر  ،یمقاومت فرد

و کنش گريزناپذير به مقاومت، يک  (.1موجود  ست )

د شت که  .  ز  ين رو لوين  ظهار ست یهر تغییر مهم

هر تغییر بالقوه توسط نیروهرای رررم مقابرم، مرورد 

(. درك مقاومت در بر بر تغییرر 2) گیردیمقابله قر ر م

عنصرر  ساسری  سازمانی،و تحول توسط  فر د در هر 

رور م مول به هر در فرآيند مؤثر تغییر  ست.  فر د به 

شکم ممکن، در فکرر يرا عمرم،  قرد   بره مقاومرت 

 ند ختن  و به خطر زير  تغییر ر  علت ناآر می ؛کنندمی

 نگارنررد. داليررم مقاومررت  فررر د ر  آسررايش خررود می

تو ن عادت،  منیت، عو مم  قتصرادی، وحشرت  ز یم

هررا مجهررول و مشررت ببررتن برره روی و ق یت هپديررد

مقاومرت در بر برر و همکار ن  Wise(. 3کرد ) یم رف

د نرد و مهرار تغییر ر  نوعی تمايم درونری  فرر د می

 یهرا ل ممعکس عامم گر يش به روزمرگی و عادت،

مدت و عرد   ن طرام در کوتاه یها نديشه حباسی، 

 (. 4) د ندثر میؤعقايد ر  در  ين ر ستا م

 ز آن  یکنرون یهامقاومت فردی در سازمان بررسی  

 همیت د رد کره سرازمان و  عءران آن  ز ن رر  جهت

.  ز يک ديدگاه کنندیرفتاری در بر بر تغییر مقاومت م

وجود آمدن ثبات ه زير  موجب ب ؛ ين کار مثبت  ست

رفتارهرای  ترو نیو مر شودیو پايد ری در سازمان م

 يبرتادگی در بر برر  لیکرورهبینی کرد. بآينده ر  پیش

های  سرتاند رد ورورت يد به روشها،  لز ماً نباپديده

ورورتی آشرکار، تلرويحی، ه بر تو ننردیگیرد.  فر د م

آنری  ز خرود مقاومرت نشران دهنرد يرا  مبتقیت وغیر

 ند زنرد.  گرر خیر أ ندکی برا تر کوشش کنند که آن ر 

ورورت آشرکار باشرد، مرديريت ه مقاومرت  فرر د بر

 مر منرد ن مشرکلی ناو هرد د شرت.  ينسازمان با  

وررورتی ه در وررورتی کرره مقاومررت برر برررعکس

که  عءان سازمان بکوشند ترا  غیرمبتقیت باشد يا  ين

 ند زنرد، مقاومرت آن ر  بر ی مدت زمانی بره ترأخیر 

تری بره خررود تلرويحی يرا غیرمبرتقیت جنبرره ظرير 

 شودیو وفاد ری  فر د نببت به سازمان کت م گیردیم

میرز ن  و دهنردیکار کردن ر   ز دست م نگیزهو آنان  

(. مقاومرت 3) يابردیخطاها و  شرتباهات  فرز يش مر

 یهرراحاوررم  حباسررات نامناسررب، و کررنش یفرررد

 ست  نيیپا زهیخالقانه و  نگ یهافقد ن پاسخ ،ی نف ال

تو ن بره یکار م طیآن در مح یمنف یامدهای( و  ز پ5)

 برتیغ ن،يیپا یورو بهره يیکار  ،یشغل تيعد  رعا

شاره کرد. با توجه به مشکالت   میقب ني ز   یو مو رد

حاوم  ز مقاومت فردی در محیط کرار، عرو ملی کره 

بايرد شناسرايی  شروندیسبب کاهش  يرن م ءرم مر

 یعرامل یورزمهرارت جرر ت رسدین ر مه گردند. ب

 . باشدیر ستا م نيدر   ی ساس

مهرررارتی در ر ه خودکارآمررردی و  ورزیجرررر ت  

نفس و عرزتت  خودکنترلی در  فر د  ست که  عتماد به

کند.  يرن مهرارت کره جرزن ها ر  تقويت مینفس آن

همچنرین بهتررين روش مقابله با خشت و  یهامهارت

باش برا ديگرر ن  سرت، ببران سراير  رتباط رعايت

 رتباری نیازمند د نرش، تردبیر، مرذ کره و  یهامهارت

رفترار  قلرب ،یورز(. جرر ت6پذيری  ست ) ن طام

 يی ست و در شکوفا ی نبانرو بط  دیو کل یفرد انیم

 فرايمرؤثر ر    ی فر د نقشر تی ست د دها و رشد خالق

به ورورت  شتنيباعث  بر ز خو یورز. جر تکندیم

و مناسرب،  ر  نهرادن بره  حبرا  و  تیمبتق ع،يسر

 شرتنيخو  فکر خود و شناخت نقاط قروت و عر 

موجرب  حترر   بره خررود و  یورز. جرر تشرودیمر

 د،يرکه فرد نه تنها به عقا یم ن نيبه   شودیم گر نيد

 دهردیمر تیر هم گرر نيباورها،  فکار و  حباسات د

 زیباورها،  فکار و  حباسات خود ن د،يعقا یبلکه بر 
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 بلوغ کارکنان گرلیبر مقاومت فردی و نقش تعد یورزجرأت ریتأث

 

شناسان م تقد هبتند  فرر د . رو نشودی رزش قائم م

 انیربه وورت مناسرب برا  رر ف تو نندیکت جر ت نم

 فررر د  حبررا   نيررخررود ت امررم د شررته باشررند.  

ر   یدر رو بررط  جتمرراع یريپذو سررلطه ی عتمررادیبرر

 ز خرود نشران  یو  عطر ب و  فبردگ کنندیتجربه م

 (.  7) دهندیم

 یهابرر خو سررته یورز عرمن پافشرارجرر ت فررد  

ها آن عییو تء گر نيخود،  ز  جحام حقوق د یمنطق

 عتمراد بره  یورز د ر . فررد جرر تکندیم یخودد ر

مثبت نببت به  یو نگرشنفس  ست،  حبا ،  فکار 

و  حيورر گرر نيد رد و رفتارش برا د گر نيخود و د

  نرده ز پژوهشگر ن گز رش کرد یوادقانه  ست. برخ

کردن شغم مناسب و  نجا   د یدر پ ی فر د حت نيکه  

فرر دی کره  ز مهرارت تر هبرتند.  مطلوب آن موفر 

وسررط برخررورد منف النررره و  ورزی )حرردجررر ت

 ز خودشران دفرا   تو نندی ند، نمبهرهپرخاشگری( بی

نمايند و غالباً در برخورد با ديگر ن منف م، پشیمان و 

 یهرابه نیازها و خو سته تمیترسو بوده و به جای  ه

. کننردیت مریرها و ن ر ديگرر ن تب ،  ز خو ستهخود

نقش مرؤثر  ،یفرد یهادر  رتباط یورزجر ت تی هم

 یرفتارهررا یو فر و نرر ی جتمرراع یهرراتیآن در ف ال

سربب شرده  ینیبرال یهاتیدر جم  یورزرجر تیغ

ورورت  یاديرز یهراپژوهش نهیزم ني ست که در  

 یآمرروزتحررت عنررو ن جر ت يیهابرنامررهو  ردیررگ

که برا  ینشان د د فرد ی مطال ه (.8شود ) یزيرررح

برقرر ر  گر نيبا د کي رتباط نزد تو ندیجر ت  ست م

دور نگره د رد  گر نيد کند، خودش ر   ز سون  ستفاده

 حبررا  گنرراه و  کرره آنیبرر رد،يپررذیر  مرر رییررو تغ

 (. 9بزند ) مهلط گر نيبه حقوق د اي عطر ب کند و 

ترا در  کننردیها ترالش مر مروزه سرازمان ،یررف  ز  

تکامم تدريجی فرآيندهای خويش، بلوغ بیشتری پید  

 یهاها بره مردلنمايند. درود زيادی  ز  يرن سرازمان

مبریری ر    نرد ترا بتو ننرد نقشرهدگی روی آوردهبالن

ها ر  در بلوغ سرازمانی آمراده و رر حی نمايند که آن

بلوغ سرازمان تبرديم بره  که نمبت د گرد ند. بر ی  ي

عمم و محصول شود، نیازمند فرآيندها و ساختارهای 

. گاهی  وقات ساختارهای نامناسب مرانع باشدیبالغ م

بنرابر ين  ؛گررددیهنری مرجاری شدن آثار تحوالت ذ

الز   ست در ساختارها و فرآيندهای سازمان نیرز بره 

وورت متو زن، تحول و بلوغ  يجراد شرود. برا بلروغ 

هرا و فرآينردها ر  سراختارها، روش تو نیم آيندی،فر

مابرک، بره روز و سراده نمرود و قابلیرت سررازگاری 

(. عامررم بلرروغ کارکنرران، 11سررازمان ر   فررز يش د د )

ها ديدی  ست که يک ر هکار برتر در سازمانمقوله ج

يید کارشناسان و علت مديريت أو مورد ت شودیتلقی م

ر   ی ويژه یهاقر ر گرفته  ست. بلوغ سازمانی مهارت

هرا ر  برا مرو ردی مرون نروآوری م رفی و ر بطه آن

سازمانی، رعايت شغلی، سربک رهبرری و مرديريت، 

ر ئره ر هکارهرا و و برا   کنردیکار يی و غیره بیان مر

بهتر سازمانی به رفع نیازهای سازمان منجرر  یهامدل

شرود یبلوغ کارکنان سبب م ی رتقا نی. همچنشودیم

در  فر د، ساختار، فرهنگ و محصول به  تحولفرآيند 

سازی و  ستقر ر يابد و قابلیت سرازگاری پیاده خوبی

 يجاد گردد  درونی و برون سازمانی در سطح مطلوبی

در  یخودکارآمد تیفیک جاديسبب   ی(. بلوغ فرد11)

 (.12شود )ی فر د م

تحقر  بلروغ کارکنران و سرازمان الز   سرت  بر ی  

الز   یهاسره زمینره د ر ی تو نمنردی نيسازمان در  

 گردد:

مدير ن  رشد سازمان همره بايرد خرود بره رهبري: -1

ها شروند. پررد ختن ها توجه د شته و درگیر آنفرآيند

زمهندسری و برازرر حی فرآينردها، ترن د دن بره به با
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 بلوغ کارکنان گرلینقش تعدبر مقاومت فردی و  یورزجرأت ریتأث

سررازمانی ر  برره همررر ه د رد کرره در  یهررادگرگونی

پرايین سرازمان  غلررب مقاومرت بره وجررود  یهااليره

 .  آورندیم

ها فرهنگ آن هايی کهتنها سازمانفرهنگ سازمانی: -2

پذيری فرردی و آمرادگی لیتئومحوری، مببه مشتری

بره تحرول ر   ن دسرتیابیترو  دهد،یبر ی تغییر، بها م

 د رند. 

براز رر حری  یهرادر مهارت توانمندي نيروي کار:-3

توجره قرر ر کارکنان مرورد یهامهارت یفرآيند،  رتقا

 (.  11) ردیگیم

Demir  وKocabaş یهابا تحقیقی کره در سرازمان 

کره مردل  ند، به  ين نتیجه رسریدندآموزشی  نجا  د د

ها و اهش هزينررهبلرروغ سررازمان در کنترررل زمرران، کرر

 (. 13) د رد ی فز يش کار يی سازمان نقش مهم

در  ر نيرکره جام ره کنرونی   در ن ر گرفتن  يرن با  

شايبرته  برد،یمرحله خودسازی و سازندگی به سر م

 یو مقاومرت فررد یورز ست که به بلروغ و جرر ت

 ؛ها توجهی خاص م طروم گررددکارکنان در سازمان

بايرد بره شرناخت دقیر  بنابر ين در مرحلره نابرت 

 برامبرادرت ورزيرد و  نرهیزم نيردر   یمبائم سازمان

 یو شاصر یها  ز عو مم مهت سازمانتوجه به ظرفیت

در سرازمان بره  یورزبره بلروغ و جرر ت دنیدر رس

يافت.  ين  مرر عررورت  نجرا    رال  یوورت علم

 هیرکراربردی ر  توج -هرای بنیرادیبرخی  ز پژوهش

 ز  ين نو ، موجب آگاهی  يیهاکند.  نجا  پژوهشیم

م یارهرای  بو کارمند ن سازمان شده و عري ر نيمد

توجرره برره عو مررم مهررت در سررازمان ماننررد بلرروغ و 

. برردیکارکنان ر  باال م یو مقاومت فرد یورزجر ت

 یبرر  يیر هکارهرا هئرترالش در جهرت  ر  نیهمچن

کارکنرران  یو مقاومررت فرررد یورزجررر ت شي فررز 

بوده و با مشرا  کرردن  دیمف ر نيمد یبر  تو ندیم

در مورد  یروشن ا یپ تو ندیر بطه م نينقش بلوغ در  

هرا آن ر نيها و مردبلوغ کارکنان بره سرازمان تی هم

 یورزجرر ت ریثأت یمطال ه با هدم بررس نيبدهد.  

بلروغ  گرميبر مقاومت فردی باتوجره بره نقرش ت رد

  نجا  شد.شهر کرمان  یکارکنان د نشگاه علو  پزشک

 

 روش بررسی

بود کره بره  یلیتحل -مطال ه، يک تحقی  توویفی ني 

 نجرا  شرد. جام ره  1395در سرال  یوورت مقط ر

د نشرگاه علرو   یسرتاد کارکنران یشامم تمام یآمار

نفر بودند که برر  سرا   311کرمان به ت د د  یپزشک

نفررر برره عنررو ن حجررت نمونرره  169جردول مورگرران، 

 ی ربقرره یریرروش نمونرره گ نتارراب شرردند و  ز ر

شرد )جردول متناسب با حجت نمونه  ستفاده  یتصادف

1.) 

 
 به تفکيک در هر واحد مورد بررسینمونه آماري : تعداد کارکنان مورد بررسی و 1جدول 

 حجم نمونه تعداد کارکنان نام واحد مورد بررسی ردیف حجم نمونه تعداد کارکنان واحد مورد بررسی نام ردیف

 29 46 معاونت درمان 1 62 26 ریاست حوزه 6

 29 42 معاونت غذا و دارو 7 96 44 معاونت پشتیبانی 2

 29 44 معاونت آموزشی 3 63 94 معاونت دانشجویی 9

 613 944 جمع کل 3 29 46 معاون بهداشتی 4

     64 27 معاونت پژوهشی 4
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                                                                                                                      و همکاری نغمه دالور
 بلوغ کارکنان گرلیبر مقاومت فردی و نقش تعد یورزجرأت ریتأث

 

 ت،یجنبر رین  کیدموگر ف یهایژگيمطال ه و نيدر  

مدن ر بودنرد.  التیتحص ز نیابقه خدمت و مسن، س

ها،  ز سه پرسشنامه  سرتفاده د ده یآوربه من ور جمع

که برر  سرا   ی لؤس 22 یورزپرسشنامه جر تشد: 

و  شرده برود  یرر حر Richey و   Gambrillمردل 

 هراتيدودمحر انیرلفه رد کردن تقاعا و بؤم 5 ید ر 

تا  6 الت ؤ حباسات مثبت )س انی(، ب5تا  1 الت ؤ)س

(، 13 ترا 11 الت ؤ(، کنار آمدن و قبرول  نتقراد )سر9

( و 17ترا  14 الت ؤ)س گر نيقبول تفاوت د شتن با د

 ترا 18 الت ؤماتل  )سر یهاتی بر ز وجود در موق 

که  ی لؤس 21(. پرسشنامه مقاومت فردی 14( بود )22

لفه  حباسات ؤم 4د ر ی  ،شد هئ ر  Fosterرب  مدل 

 نف ررالی  یهررا(، و کنش4تررا  1الت نامناسررب )سررؤ 

خالقانه )سرؤ الت  یها(، فقد ن پاسخ8تا  5)سؤ الت 

( برود 21ترا  13 الت ؤو  نگیرزه پرايین )سر( 12تا  9

که رب  مدل  ی لؤس 26(. پرسشنامه بلوغ کارکنان 15)

Argyris ببرتگیلفه عرد  وؤم 7شد د ر ی  یرر ح  

(، 8تا  6ت  الؤ(، میز ن ف ال بودن )س5تا  1 الت ؤ)س

(، وع یت بر بر يرا 11تا  9 الت ؤرفتارهای مت دد )س

 16 الت ؤ(، آگاهی  ز خود )س15تا  12 الت ؤبرتر )س

( و وسر ت 21ترا  19(، سطح عالئ  )سؤ الت 18تا 

 5  یرر(.  ز ر16( بررود )26تررا  22 الت ؤديررد )سرر

 الت ؤبرره سرر یازدهیرر مت یبررر  کرررتیل ی نررهيگز

به  1 ازی مت وورت که ني  به ها  ستفاده شدپرسشنامه

مرو فقت  کرامالً نهيبه گز 5 ازیماالفت و  مت کامالً نهيگز

-5 رهرایمتغ نیانگیرم یازبندی مت بیت ل  گرفت. ترت

به  بود که 7/1-1، 5/2-8/1، 3/3-6/2 ،1/4-4/3، 2/4

کرت،  ،متوسرط اد،يرز اد،يرز یلریدهنده خنشان بیترت

  یالقرت  خالح ارطال ه، مرم نريبود. در  کت  یرلیخ

 شارکت دررم یانه بر رآگاه تيجمله رعا پژوهش  ز

 

 ز  زیررو پره ی وررم ر زد ر تيرررعا ،يیپاسرراگو 

 یفرررررد تيررررو فرررراش نشرررردن هو ،یریسرررروگ

 شد.  تيکنندگان رعامشارکت

 يیمحتررو  يرری سررتفاده  ز ن ررر  فررر د خبررره، رو  بررا  

و پرسشرنامه مقاومرت  87/1 یورزپرسشنامه جرر ت

 یبرآورد شد. آلفا 95/1نامه بلوغ و پرسش 94/1 یفرد

کرونبررراح محاسررربه شرررده توسرررط محقررر  برررر ی 

 ی، مقاومرت فررد92/1 یورزجرر ت یهراپرسشنامه

محاسربه  97/1پرسشنامه بلوغ کارکنران  یو بر  96/1

 ها د شت. پرسشنامه ني  يیايگرديد که نشان  ز پا

و رد  19نبراه  SPSS ی فرز ر آمرار ها در نرر د ده

 یسررتفاده  ز مرردل م ررادالت سرراختارشرردند. بررا  

(Structural Equation Model :SEM بررر )ی 

حد قم  کرديپژوهش  ز رو یهاهیتر فرع یدق یبررس

در  Smart PLS 2 فز ر ( با نر PLS) یمرب ات جزئ

و آزمون باش مدل  یریگمدل  ند زه ندو باش آزمو

در ن ر  15/1 ید ری ستفاده شد.  سطح م ن یساختار

 ه شد. گرفت

 

 هایافته

 5/64بررسی، نفر  ز کارکنان ستادی مورد 169  ز میان

د دند. فر و نی کارکنان تشکیم می انزنآنان ر   درود

 سال د ر ی بیشترين میز ن بود 26-31 در گروه سنی

د ر ی  سال 11-21درود(. سابقه کاری  2/31)

بیشترين میز ن در بین کارکنان ستادی د نشگاه علو  

 ن د ر ی ددرود  ز کارمن 1/36 رفبنجان بود. پزشکی

و ب د  ز آن  تحصیالت در مقطع کارشناسی بودند

 3/34) مقطع تحصیلی کارشناسی  رشد قر ر د شت

 (. 2)جدول  (درود
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 بلوغ کارکنان گرلینقش تعدبر مقاومت فردی و  یورزجرأت ریتأث

هاي دموگرافيک در کارکنان ستادي مورد بررسیویژگی توزیع فراوانی: 2جدول   

 آماره توصیفی

 های دموگرافیکویژگی

 آماره توصیفی درصد(تعداد)

 های دموگرافیکویژگی

 تعداد)درصد(

 

 جنیست

  (4/14)643 زن

 

 سابقه خدمت

 (2/64)24 سال و کمتر 4

 (6/29)93 سال 1-64 (4/96)49 مرد

 (4/93)14 سال 66-24 (4.6)7 بی پاسخ

 

 

 گروه سنی

 (3/63)92 سال و بیشتر 26 (3/63)92 سال و کمتر 24

 (9/4)3 بی پاسخ (2/94)46 سال 94-21

  (9/26)91 سال 44-96

 

 

 تحصیالت

 (3/6)9 دیپلم

 (2/64)24 فوق دیپلم (3/63)92 سال و بیشتر 46

 (6/91)16 لیسانس (7/64)63 بی پاسخ

 (9/94)43 فوق لیسانس   

 (7/7)69 دکتری  

  (3/4)64 بی پاسخ  

 

فردی  ، مقاومت37/2ورزی ت میانگین  متیاز کم جر

دست آمد که میانگین متغیرهای ه ب 56/3و بلوغ  81/2

ورزی و مقاومت فردی کمتر  ز حد متوسط و ت جر

 (. 3میانگین متغیر بلوغ در حد متوسط بود )جدول 

 
 : ميانگين امتياز جرات ورزي، مقاومت فردي و بلوغ در کارکنان ستادي مورد بررسی3 جدول

 های مورد بررسی متغیر                                   

 هالفهؤم                                                      

 میانگین ±انحراف معیار

 64/2±96/6 هارد کردن تقاضا و بیان محدودیت ورزیتأجر

 43/2±46/6 بیان احساسات مثبت

 92/2±42/6 کنار آمدن و قبول انتقاد

 43/2±49/6 انقبول تفاوت داشتن با دیگر

 44/2±6 های مختلفابراز وجود در موقعیت

 97/2±33/4 میانگین کل

 49/2±42/6 احساسات نامناسب مقاومت فردی

 64/2±42/6 های انفعالیواکنش

 97/2±33/4 های خالقانهفقدان پاسخ

 44/9±44/6 انگیزه پایین

 36/2±13/4 میانگین کل

 47/9±31/4 عدم وابستگی بلوغ

 43/9±34/4 فعال بودن

 43/9±33/4 انجام کارها به چندین روش

 13/9±6/6 وضعیت برابر با برتر

 7/9±44/6 وسعت دید

 43/9±34/4 سطح عالیق

 42/9±37/4 آگاهی از خود

 41/9±39/4 میانگین کل 
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مدل  جر  شده ،  PLSبا  ستفاده  ز مدل ساختاری

 1در شکم  ار عاملیهمر ه با عر يب  ستاند ر شده ب

 مشا  شد. 

 

 
 

 4/0مدل اجرا شده همراه با ضرایب استاندار شده بار عاملی بعد از حذف بارهاي عاملی کمتر از  :1شکل 

 

بررسی ها به وسیله بارهای عاملی مورد عتبار شاخ 

باشد  4/1گیرد که  ين بار عاملی بايد بیشتر  ز قر ر می

 لی ؤو آن ر  به عنو ن س تا بتو ن آن ر  م تبر د نبت

ت رسنجد در ن ر گرفت. در ووکه شاخ  ما ر  می

 الت و  ب اد نامناسب ر  ؤعد   ين موعو ، بايد س

ها که باعث  التی  ز آنؤتشای  د د و با حذم س

 ند، مدل ر  بهبود د د. همچنین کاهش بار عاملی شده

های گیری  ز شاخ  ند زه هایبر ی بر زش مدل

( Composite Reliability :CR) کرونباح وآلفای 

 Average Variance) )پايايی ترکیبی( و

Extracted :AVE)   رو يی همگر ( و رو يی و گر(

های متغیرترکیبی  پايايی و آلفای کرونباح. شد ستفاده 

 مناسب پايايی نشان  ست، که بیشتر 7/1  ز تحقی 

 بررسی هب که همگر  رو يی. باشدمی تحقی های متغیر

ها( شاخ )  التؤس با سازه هر همببتگی میز ن

به  4/1مقد ر همکار ن و  Magner. پرد زدمی خود

. رو يی و گر  (17)  ندکافی د نبته AVEباال ر  بر ی 

 ز رري  مقايبه میز ن همببتگی يک سازه با 

هايش در مقابم همببتگی آن سازه با ساير شاخ 

که ماتريبی به ما  Larcker و  Fornellها روشسازه

دهد که بايد مقادير همببتگی روی قطر  ولی آن می

 که نشان (18) های زيرين آن بیشتر باشد ز خانه

ها )متغیرهای مکنون( در مدل ت امم سازهدهد می

های تا با سازهد د شته های خوبیشتری با شاخ 

 به بیان ديگر رو يی و گر  مدل در حد مناسبی، ديگر

  (. 5و  4ل بود )جدو
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 بلوغ کارکنان گرلینقش تعدبر مقاومت فردی و  یورزجرأت ریتأث

 هاي مورد بررسیبراي متغير AVEمقادیر آلفاي کرونباخ و پایایی ترکيبی و : 4 جدول

 AVE پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیر

 447/4 324/4 323/4 ورزیجرأت

 734/4 372/4 313/4 مقاومت فردی

 161/4 371/4 374/4 بلوغ کارکنان

 4/4≤ 7/4≤ 7/4≤ مقدار قابل قبول

 
 هاي مورد بررسیبررسی روایی واگرا براي متغير: 5 ولجد

 بلوغ کارکنان مقاومت فردی ورزیجرأت متغیر

   194/4 ورزیجرأت

  734/4 -241/4 مقاومت فردی

 332/4 167/4 -243/4 بلوغ کارکنان

 

 

بارهای عاملی  ی که د ر ی التؤس ،با توجه به مدل

ساير  تا بررسی شدند حذم بودند، 4/1کمتر  ز 

، 2لذ  سو الت  ؛ها قر ر نگیردثیر آنأها تحت تم یار

مربوط به متغیر  11و  11، 1، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3

که  بودند 4/1مقاومت فردی د ر ی بار عاملی کمتر  ز 

ند شتند کفايت الز  در تبیین متغیر مقاومت فردی ر  

و  9، 8، 7 الت ؤهمچنین س شدند. ز مدل حذم و 

ورزی د ر ی بار عاملی متغیر جر ت مربوط به 11

که کفايت الز  در تبیین متغیر  بودند 4/1کمتر  ز 

 ما با  ؛شدند ز مدل حذم  شتند وورزی ر  ند جر ت

بارهای عاملی متغیر بلوغ  توجه به مدل تمامی

 الت کفايت ؤس لذ  تمامی ؛بود 4/1کارکنان باالتر  ز 

و به  د شتند الز  در تبیین متغیر بلوغ کارکنان ر 

 شدندهای بلوغ کارکنان خوب سنجیده عبارتی متغیر

 و آلفای کرونباح. نبود  لیؤو نیاز به حذم هیچ س

که بود بیشتر  7/1های پژوهش  ز ترکیبی متغیر پايايی

همچنین  بود.های پژوهش نشان پايايی مناسب متغیر

متغیرهای پژوهش  AVEکه عريب  د دنتايج نشان 

که حاکی  ز رو يی همگر  مناسب  بود 4/1بیشتر  ز 

 . د شت متغیرهای پژوهش

به  Zبر زش مدل ساختاری با  ستفاده  ز عر يب   

بیشتر  96/1 ين وورت  ست که عر يب بايد  ز 

م ناد ر بودن  %95باشند تا بتو ن در سطح  رمینان 

 2 گونه که  ز شکميید ساخت. همانأها ر  تآن

  ز که متغیرهايی Zمشا   ست عر يب م ناد ری 

 سطح در ر  هاآن بودن م ناد ر بیشتر بودند، 96/1

مربوط به متغیر  Z د ریم نا و عريب نمود يیدأت 95%

محاسبه شد که  822/4بلوغ کارکنان، و  ورزیجر ت

در سطح  دهنده  ين بود کهبود و نشان 96/1بیشتر  ز 

ه ثیر متغیر بلوغ کارکنان ر  بأتو ن تمی %95 رمینان 

 يید ساخت. أگر تعنو ن متغیر ت ديم
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 447  6931زمستان / 4   / شماره  سوم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه 

                                                                                                                      و همکاری نغمه دالور
 بلوغ کارکنان گرلیبر مقاومت فردی و نقش تعد یورزجرأت ریتأث

 

 
 

 Z داريمعنا ضرایب با همراه ترسيم مدل :2شکل 

 

میان متغیر  Z د ریدهد عريب م نینشان می 3شکم 

به دست آمد که  779/2 مقاومت فردی وورزی جر ت

 برورزی جر تثیر أبود و نشان  ز ت 96/1بیشتر  ز 

شده مبیر  عريب  ستاند رد. د شت مقاومت فردی

 -217/1 مقاومت فردی وورزی جر ت میان متغیر

مقاومت  برورزی جر تثیر م کو  أدهنده تنشان

 بود. فردی

 
 Zثير جرأت ورزي بر مقاومت فردي همراه با ضرایب معنا داري أت :3شکل 
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 بلوغ کارکنان گرلینقش تعدبر مقاومت فردی و  یورزجرأت ریتأث

عريب مشا   ست  4شکم رور که در همان

 وورزی جر ت  ستاند رد شده مبیر میان متغیر

ثیر أبود و حاکی  ز ت -335/1 سات نامناسب حبا

 حباسات نامناسب بود.  برورزی جر تم کو  

 وورزی جر ت عريب  ستاند رد شده مبیر میان متغیر

ثیر أدهنده تبود و نشان -418/1 های  نف الیو کنش

های  نف الی بود.و کنش برورزی جر تم کو  

ورزی جر ت عريب  ستاند رد شده مبیر میان متغیر 

به دست آمد و  -484/1 های خالقانهفقد ن پاسخ و

فقد ن  برورزی جر تثیر م کو  أحاکی  ز ت

عريب  ستاند رد شده مبیر های خالقانه بود. پاسخ

 124/1 نگیزه پايین کارکنان  وورزی جر ت میان متغیر

ورزی بر  نگیزه پايین ت ثیر جرأنشان دهنده عد  ت

 کارکنان بود. 

 

 
 ورزي بر ابعاد مقاومت فردي همراه با ضرایب استاندارد شدهثير جرأتأت :4شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

ورزی ت ها نشان د د میانگین نمره متغیر جريافته

 زير هایکه با مطال ه کمتر  ز حد متوسط بود.

 ی بر روی و همکار ن در مطال ه Lin د رد. یهماو ن

يان علو  پزشکی د نشجويان پرستاری و ديگر د نشجو

ورزی  ين ت کشور تايو ن دريافتند که میانگین جر

تر  ز حد متوسط( بود درود کمتر )پايین 51گروه  ز 

(. م لو  و همکار ن در يک بررسی تحت عنو ن 19)

ورزی بر سطح ت ارعات ت ثیر آموزش مهارت جرأت

، به  ين نتیجه رسیدند که میز ن بین فردی پرستار ن

ورزی پرستار ن بیمارستان  ما  رعا ) ( مشهد ت جر

(. پر ش 21قبم  ز آموزش در حد پايین قر ر د شت )

ورزی در بین کارکنان ت میانگین جر ی نیز در مطال ه

(.  ين يافته 21تر برآورد کرد )ر   ز حد متوسط پايین

ورزی  ست ت که نشان دهنده میز ن پايین جر

تی  فر د، نو  ساختار تو ند ناشی  ز ويژگی شاصیمی

و فرهنگ سازمانی و يا شر يط کاری محیط کار باشد 

 ؛ها به  ين  مر مهت باشدو حاکی  ز عد  توجه سازمان

لذ  تقويت  ين مهارت بر ی موفقیت سازمانی الز  به 

  رسد.ن ر می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            10 / 15

http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-245-en.html


 

 443  6931زمستان / 4   / شماره  سوم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه 

                                                                                                                      و همکاری نغمه دالور
 بلوغ کارکنان گرلیبر مقاومت فردی و نقش تعد یورزجرأت ریتأث

 

ها نشان د د میانگین نمره متغیر مقاومت فردی يافته  

زير  هایمطال هنتايج  که باکمتر  ز حد متوسط بود. 

 ی هماو نی ند رد. رايفی و همکار ن در مطال ه

 رتباط مديريت مشارکتی و مقاومت در تحت عنو ن 

های آموزشی بر بر تغییر  ز ديدگاه مدير ن بیمارستان

، دريافتند مقاومت  فر د در سه بیمارستان آموزشی يزد

ر ز ده دقديمی و بیگ(. 22يزد متوسط به باال بود )

ثر در ؤ رزيابی عو مم مديريتی ميک بررسی با عنو ن 

ريزی عملیاتی در حوزه درمان د نشگاه  ستقر ر بودجه

، به  ين نتیجه رسیدند میز ن علو  پزشکی تبريز

مقاومت  فر د در د نشگاه علو  پزشکی باال  ست 

در  نژ د و همکار ن ز سوی ديگر هادوی (.23)

 متیاز مقاومت  فر د در بررسی خود دريافتند میانگین 

 که با(. 24بر بر تغییر  ز حد متوسط باالتر  ست )

 ين بود که پر ش هماو نی د شت و حاکی  ز مطال ه 

میانگین مقاومت فردی در بین کارکنان  ز حد متوسط 

دهد میز ن ها نشان می(.  ين يافته21تر بود )پايین

نو  تو ند به عو مم ماتلفی ن یر مقاومت  فر د می

مديريت، ساختار محیط کار و مو ردی  ز  ين قبیم 

ببتگی د شته باشد.  گرمه تغییر همیشه بر ی بهبود و 

يابی عو مم  ما با ريشه ؛ والح وعع موجود  ست

 ی تو ن تا حدقابم مالح هثر بر مقاومت فردی میؤم

   ين مشکم ر  مرتفع ساخت.

 متیاز متغیر های مطال ه حاعر نشان د د میانگین يافته  

سیدجو دی و های بلوغ در حد متوسط بود که با يافته

مطال ه خود به  درکه قنبری و سرمهانی  و همکار ن

 ين نتیجه رسیدند میانگین بلوغ  فر د در حد متوسط 

سیدجو دی و  .د شت یهماو ن (25،26 ست )

های د نشگاه  ی در بیمارستاندر مطال ه همکار ن

دريافتند میانگین  متیاز بلوغ علو  پزشکی  ردبیم 

ها نشان  ين يافته(. 26سازمانی در حد متوسط بود )

مهارت  فر د در  نجا  وحیح  مور  دهد تو نايی ومی

محوله در قالب رشد و بلوغ فردی تا حدی 

توجه قر ر گرفته  ست،  گرمه تقويت آن مورد

  باشد.عروری می

 قاومت فردیورزی بر مجر تکه ها نشان د د يافته  

د شت.  ثیر م کو أتعلو  پزشکی د نشگاه کارکنان 

بر تی و همکار ن و و همکار ن،  رحیمی مطال ه نتیجه

Mc Millan  وOnner ورزی که جر ت نشان د د

 رحیمی. (9 ، 27، 28) دهدمقاومت فرد ر  کاهش می

فردی که با جر ت  ست  ندنشان د د و همکار ن

ديگر ن برقر ر کند، خودش تو ند  رتباط نزديک با می

ر   ز سون  ستفاده ديگر ن دور نگه د رد و مقاومت 

که  حبا  گناه و  آنفردی بیشتری د شته باشد، بی

(. 9)  عطر ب کند و يا به حقوق ديگر ن لطمه بزند

که  ندنشان د دنیز در تحقیقی و همکار ن بر تی 

تو ند موجب ورزی و آموزش آن میمهارت جر ت

 ی رو نی فرد و  تااذ تصمیت وحیح گرددساز يمن

(27) .Mc Millan  وOnner ی به  ين مطال ه در 

که جر ت فرد تو نايی وی ر  در مقابله نتیجه رسیدند 

ها و شر يطی که بر ی وی درك نشده با ناشناخته

ورز، ت جرفرد (. 28) دهدهبتند ر   فز يش می

اتل  ر  های متو نايی تغییر و  يبتادگی در موق یت

های منین  فر دی، پذيرش رد و يکی  ز مهارتد 

بنابر ين  ؛تغییر در ر ستای رشد و پیشرفت  ست

ی در بر بر تغییر ت مقاومت ی،  فر دی با منین ويژگی

و با سهولت بیشتری تغییر ت ر  پذير   موجود ند رند

  .ندبتهتر خو هد بود و من ط 

متغیر بلوغ که د نشان د  مطال ه حاعر تايج ز ررفی ن  

ورزی بر مقاومت فردی ر  ثیر جر تأکارکنان، ت

تحقیقی که ر بطه  ين سه متغیر ر  به د د. می کاهش

ر بطه  ما  ؛زمان سنجیده باشد يافت نگرديدرور هت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            11 / 15

http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-245-en.html


 

 6931زمستان / 4   / شمارهسوم سال  –المت محور  اهی س ژپوهش  -فصلنامه  464

                                                                                                                       و همکاری نغمه دالور

 

 بلوغ کارکنان گرلینقش تعدبر مقاومت فردی و  یورزجرأت ریتأث

و   Botvinورزی و بلوغ رو نی در تحقی بین جر ت

ها در مطال ه خود . آنيید شده  ستأت همکار ن

ورز  ز بلوغ باالتری برخورد ر ت ر د جردريافتند که  ف

ر بطه بین کارکنان بلوغ که   ين. (29بودند )

  دهدکاهش میورزی و مقاومت فردی ر  جر ت

باال  ز  رو نیبلوغ بیانگر  ين  ست که  گرمه  فر د با 

 ما در  ؛آز دی عمم و وس ت ديد بیشتری برخورد رند

گونه مبئولیتی کنند و هرعمم می  حتیاط نجا   مور با 

شود بلوغ سبب ر  پذير  نیبتند.  ين  مر سبب می

 شود.  وزری و مقاومت فردیت کاهش ر بطه بین جر

ورزی بر که جر تبود نتايج حاکی  ز آن همچنین   

 علو  پزشکی شهر کرمانکارکنان   حباسات نامناسب

در  ين زمینه بر تی و همکار ن د شت.  ثیر م کو أت

مندی موجب د دند و دريافتند جر تتحقیقی  نجا  

 فز يش  يمنی رو نی شده و در نتیجه  حباسات 

. منین به ن ر (27) دهدنامناسب ر  کاهش می

 فر د و همچنین  در ورزیرسد  فز يش جر تمی

گردد تا  فر د موجب می هاآنآموزش  ين خصلت به 

 حباسات نامناسب ر   ز خود دور کنند و يا در 

ی آن ر   بر ز د شته و سمنین  حباوورت وجود 

. بیان  حباسات منفی و جر ت بیان آن ر  د شته باشند

شود  ين  حباسات نامناسب  ز ن ر رو نی سبب می

  د.نکاهش ياب

 های  نف الیورزی بر و کنشجر تها نشان د د يافته  

ثیر م کو  أت پزشکی شهر کرمانعلو  کارکنان 

 وی. د رد او نیهم Klinke که با نتايج شتد 

 در فرد تا گرددمی ورزی موجبجر ت که دريافت

و کنش ف ال   فتدمی  تفاق بر يش که رويد دهايی بر بر

.  گر  فر د جر ت الز  ر  (31) ثر باشدؤنشان د ده و م

د شته باشند، خو هند تو نبت در مقابم با رويد دهايی 

د ده  فتد، و کنش مناسب نشان ها  تفاق میکه بر ی آن

و منف م نباشند و خود ر  در دست تقدير و  موری 

ها ر  د شته جاری قر ر ندهند و جر ت مبارزه با آن

های  نف الی  ين  مر سبب کاهش و کنشباشند. 

  گردد.می

د د نتايج حاوم  ز بررسی رو بط بین متغیرها نشان   

کارکنان های خالقانه ورزی بر فقد ن پاسخجر ت

در  .شتم کو  د  ثیرأت ر کرمانعلو  پزشکی شه

 ين زمینه تحقیقی  نجا  نگرفته تا نتايج مورد مقايبه 

 ما تحقیقاتی در مورد ر بطه بین  ؛و  رزيابی قر ر گیرد

ها ورزی و خالقیت وورت گرفته و نتايج آنجر ت

ورزی موجب  فز يش خالقیت و نشان د ده که جر ت

ت که شود و  ين بدين م نی  سخودکارآمدی می

های خالقانه ر  کاهش ورزی، فقد ن پاسخجر ت

گردد تا فرد با جر ت در مقابله دهد و موجب میمی

لی ءای خالقانه  ر ئه دهد.  فهپاسخرو، م پیشئبا مبا

ورزی بین جر تنشان د دند  و گم شکوه در تحقیقی

. (31شت )د ری وجود د با بروز خالقیت ر بطه م نی

ورز  ين  ست که تو نايی و جر تهای  فر د  ز ويژگی

، آن ر  د رنده ئلمبمهارت الز  ر  بر ی شناسايی 

به دنبال خود  د و در ذهن و دنیای بیروننکنمیمطرح 

و در نتیجه پاسای بر ی آن هبتند حلی بر ی آن ر ه

کنند و ها خالقانه عمم میآن به عبارتی ؛کنندمیپید  

های د پاسختو نندر بر بر مبائم پیش آمده می

   ی  بر ز نمايند.خالقانه

ورزی بر  نگیزه جر تد د نشان ها يافته در نهايت  

 .شتثیر ند أت علو  پزشکی شهر کرمانکارکنان  پايین

يکبان   Sitot و  همکار ن و  Hawkinsکه با نتايج

 خود در تحقی  همکار ن و Hawkins .باشدنمی

 دهد فز يش می ورزی  نگیزه فرد ر دريافتند که جر ت

(32). Sitot ی در نیجريه دريافت که نیز در مطال ه 

پیشرفت د رند ورز  نگیزه بیشتری بر ی ت  فر د جر
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عد  وجود ر بطه در  ين تحقی  ممکن  ست (. 33)

 ند هايی د شتهبه  ين دلیم باشد که پاساگويان  نگیزه

شده نیازهای حاوم  ز ورزی باعث که بروز جر ت

ود.  ستدالل ديگر در  ين ها برررم نشگیزه ين  ن

تو ند مبتنی بر عد  کنترل متغیرهای خصوص می

   گر توسط محق  در  ين ر بطه باشد.مد خله

 

 پیشنهادها

ورزی سبب ت که نتايج نشان د د جر با توجه به  ين

گردد، پیشنهاد کاهش مقاومت فردی کارکنان می

هش مقاومت شود د نشگاه علو  پزشکی بر ی کامی

های الز  جهت  رتقای فردی در بین کارکنان، آموزش

ورزی در محیط کار  ر ئه دهد. همچنین ت مهارت جر

ورزی خود ر   ز رري  ت مهارت جر ،کارکنان

ردکردن تقاعاهای غیرمنطقی، بیان رفتارهايی مثم 

 قبول تفاوت د شتن با، قبول  نتقاد،  حباسات مثبت

های ماتل  تقويت ر موق یتو  بر ز وجود د ديگر ن

بروز  ز ررفی، کارکنان  ز رري   ستقبال  ز کنند. 

های ف االنه در ،  نگیزه باال، و کنشتغییر ت در سازمان

های خالقانه به تغییر، به کاهش بر بر تغییر و پاسخ

 . مقاومت فردی خود کمک نمايند

 

 سپاسگزاری 

ان که  ز رياست و م اونین د نشگاه علو  پزشکی کرم

در  جررر ی پررژوهش حاعررر همکرراری نمودنرررد، 

کررد  خرالق  يررن مطال رره  ز گرردد. سپاسرگز ری مرری

 د نشرررگاه آز د و حرررد کرمررران د ر ی شرررماره 

IR.KMU.REC.1396.32  باشد.می 

 

 منافع تعارض

هیچ گونه  که نمايندمی تصريح نويبندگان وسیلهبدين

وجود  حاعر پژوهش خصوص در مناف ی ت ارض

 .ند شت
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Abstract  

 
Background & Objectives: Reducing personal resistance against changes via assertiveness 

and maturity could help the organization to achieve goals. The aim of this study was to 

evaluate the effect of assertiveness on personal resistance with moderator role of staff 

maturity in Kerman University of Medical Sciences.  

Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was performed on 169 

Headquarters employees in Kerman University of Medical Sciences in 2016. To collect data, 

three questionnaires including assertiveness questionnaire (22 questions), personal resistance 

questionnaire (21 questions), and maturity questionnaire (26 questions), were used. Data were 

analyzed using partial least squares (PLS) by SmartPLS 2 software. 

Results: Assertiveness had a reverse effect on the personal resistance. It had also a reverse 

effect on the dimensions of personal resistance including inappropriate emotions, passive 

reactions, and lack of creative responses, but it had no effect on the employees' low 

motivation. The employees maturity as a moderator variable reduced the effect of 

assertiveness on the personal resistance. 

Conclusion: Considering the importance of decreasing personal resistance in workplace 

which increases the productivity of workforce, it is recommended to perform some 

interventions to reinforce the employees' personal skills like assertiveness. 
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