
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Grabus 

Opór wobec zmian – źródła indywidualne  
i uwarunkowania organizacyjne 

 

Opór wobec zmian jest sposobem radzenia sobie jednostki z niepewnością, jaką 
niesie zmiana. W artykule przybliżono pojęcie oporu wobec zmian, koncentrując 
się na jego źródłach osobowych oraz posiłkując się koncepcją innowacyjności – 
adaptacyjności M. Kirtona i badaniami S. Orega. Wprowadzono także typologię 
osób, uwzględniając ich nastawienia wobec zmian. Ponadto wskazano na uwa-
runkowania organizacyjne, wzmacniające opór wobec zmian. 

 
Słowa kluczowe: opór wobec zmian (resistance to change), adaptatorzy (adaptors), innowatorzy (innovators) 

Wstep 

Organizacja jako zintegrowana całość funkcjonuje we względnej równowadze i dąży 

do zachowania tej równowagi. Niemniej, zewnętrzne otoczenie gospodarcze oraz 

działania podejmowane wewnątrz firm nieustannie naruszają ten stan. Konieczność 

modyfikowania działań zakłóca stan równowagi, a sama zmiana jest koniecznością 

skutkującą nowym stanem równowagi. 

Zmiany w organizacjach mają dwojaki charakter. Z jednej strony są to zmiany, 

stopniowe, nie grożące wstrząsami, które przekładają się na „serię małych kroków, 

decyzji strategicznych bazujących na poprzednich decyzjach strategicznych, a typo-

wym przykładem są japońskie modele zmiany, przede wszystkim kaizen, kładące na-

cisk na równomierną, stałą i ciągłą poprawę” [Lundy, Cowling, 2001, s. 166]. Zmia-

ny te mają charakter „ciągły, bardzo wygodny dla firm, gdyż przeszłość wyznacza 

kierunek rozwoju w przyszłości (...), zmiana oznacza mniej więcej to samo, tylko le-

piej, a utrzymanie status quo jest uznawane za najlepszą drogę rozwoju” [Handy, 
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1998, s. 15]. To dominujące i właściwie wyłączne podejście zostało zakwestionowa-

ne w latach osiemdziesiątych XX w. Procesy społeczno-ekonomiczne oraz wynikają-

ca z nich konieczność konfrontacji z dużą zmiennością otoczenia gospodarczego 

wymusiły opracowanie nowego modelu zmiany organizacyjnej. Podejmowanie zmian 

wymuszają konkurenci i dostawcy, a przede wszystkim zmienność preferencji i nie-

stałość klientów.  

Konsekwencją nowego podejścia do zmiany organizacyjnej jest odmienny stosu-

nek do pracowników poprzez budowanie ich większej elastyczności i poczucia ko-

nieczności nie tylko pozytywnego podążania za zmianami, ale ich aktywnego gene-

rowania. B. Burnes i R.T. By [2012] wskazują, że zmiana i przywództwo są dwiema 

najważniejszymi kwestiami, z jakimi mierzą się organizacje w ciągu ostatnich 30 lat. 

Cytowane badania pokazują, że tylko około 30% zainicjowanych zmian kończy się 

sukcesem.  

Podejmowanie działań dostosowawczych wydaje się być naturalną reakcją orga-

nizacji i powinno być postrzegane jednoznacznie pozytywnie. Jednak wprowadzane 

zmiany często budzą opór pracowników. Opór wobec zmian jest mniej lub bardziej 

aktywną reakcją, generowaną w odpowiedzi na działania, które zmieniają indywidu-

alne lub organizacyjne status quo. Naruszenie równowagi organizacyjnej skutkuje nie-

pewnością wobec własnej sytuacji w przyszłości. 

W artykule przedstawiono indywidualne źródła oporu wobec zmian oraz jego 

korelaty i przejawy, a także uwarunkowania organizacyjne, które mogą ten opór 

wzmacniać.  

Teoretyczne podejście do zmian organizacyjnych 

Współczesne podejście do zmian w organizacji zakłada równoległe funkcjonowanie 

dwóch paradygmatów: zmiany planowej oraz zmiany spontanicznej, a w kategoriach 

psychologicznych: naturalnej potrzeby zmiany – postrzegania własnego interesu.  

Podejście planowe, czyli klasyczna trójfazowa koncepcja zmian, wprowadzona 

przez Kurta Lewina w roku 1947. Zmiany postrzegane są jako zaplanowany, cyklicz-

ny proces obejmujący diagnozę, działania oraz ocenę działań i efektów, a także po-

nowne działania i ocenę. Koncepcja ta zakłada, że efektywne przeprowadzenie 

zmiany wymaga wyjścia poza stan równowagi, czyli tzw. odmrożenia. Drugim kro-

kiem jest zmiana, czyli modyfikacja zachowań, która zachodzi dzięki naśladowaniu 

agenta zmiany oraz internalizacji pożądanych postaw. Wprowadzenie zmiany nie 

gwarantuje jej trwałości, konieczny jest trzeci etap, czyli zamrożenie nowych postaw 

i zachowań oraz ustabilizowanie nowej sytuacji. Zaniechanie tego etapu może skut-

kować powrotem do poprzednich postaw i zachowań, czyli nietrwałością wprowa-
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dzonych zmian. Zmiana raz wprowadzona musi być kontynuowana w pożądanym 

kierunku, a kluczowy jest wspólny wysiłek wszystkich uczestników organizacji, któ-

rzy razem diagnozują problemy i wspólnie projektują konkretne zmiany. Proces 

zmian utożsamiany jest z procesem uczenia się, będącym odzwierciedleniem ludzkiej 

potrzeby zmiany.  

Lewin wprowadził podział na dwa podmioty zaangażowane w proces zmian. 
Agentami zmiany są osoby odpowiedzialne za kształt i wdrażanie zmian, czyli: iden-

tyfikację potrzeby zmian, tworzenie wizji i określenie pożądanego wyniku (promoto-

rzy) oraz rzeczywisty przebieg zmian (sponsorzy i realizatorzy zmian). Natomiast ad-

resatami zmian są osoby odpowiedzialne za realizację procesu zmian oraz przyjęcie 

i dostosowanie się do wdrażanych zmian [Ford i wsp., 2008, s. 362]. 

Drugie podejście, bardziej odpowiadające szybko zmieniającej się rzeczywistości, 

określane jest jako zmiana spontaniczna. Pojęcie to wprowadził prawdopodobnie 

w roku 1992 D.C. Wilson i jest ono stosowane do koncepcji odrzucających zmianę 

planową oraz uznających zmianę za ciągły i nieprzewidywalny proces dostosowania 

się do otoczenia. Organizacja pozostaje w stałej nierównowadze, dzięki czemu na 

bieżąco dostosowuje swoje praktyki i zachowania do zmieniających się warunków 

zewnętrznych, a przywództwo przejawia się w zdolności do kształtowania zmiany 

w dłuższej perspektywie [Burnes, By, 2012, s. 243]. Odnosząc do koncepcji Lewina, 

organizacja pozostaje w stanie ciągłego rozmrożenia i stałej gotowości do wprowa-

dzania zmian. 

Podejście to, nie negując wcześniejszego podziału, rozszerza krąg podmiotów 

zaangażowanych w proces zmian, wprowadzając pojęcie interesariuszy (stakeholders), 

którzy – mniej lub bardziej aktywnie – zainteresowani są przeprowadzanymi zmia-

nami. Należą do nich: klienci, decydenci, projektanci zmian, szeroko rozumiani bier-

ni uczestnicy i ich przedstawiciele. W tym ujęciu pracownicy są jednym z kilku inte-

resariuszy, są zarazem podmiotem zmian i osobami korzystającymi na zmianach, 

a nie tylko nośnikami i realizatorami zmiany [Raza, Standing, 2011, s. 197].  

Indywidualne postawy wobec zmiany 

Podejście do zmian można analizować zgodnie z koncepcją M. Kirtona, który wyka-

zał, że każdy może być umieszczony na kontinuum: „robić lepiej” – „robić inaczej”, 

a końce tego kontinuum określił odpowiednio jako adaptacyjność i innowacyjność. 

Autor uznał ten wymiar za podstawowy przy analizie nastawień wobec zmian orga-

nizacyjnych, jako preferencję do działań o charakterze doskonalącym lub innowa-

cyjnym [Kirton, 1976, s. 622]. Obie grupy, adaptatorów i innowatorów, określa 
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preferowany styl działania (linearny – wielowątkowy), poziom uporządkowania śro-

dowiska pracy, styl podejmowania decyzji, styl rozwiązywania problemów, a w kon-

sekwencji kreatywność; ponadto różnicują preferencje: kreowanie idei wystarczają-

cych do rozwiązania problemu vs idei oryginalnych, osobista efektywność oraz 

zgodność z zasadami grupowymi. Rozróżnienie to jest bliskie typom wyróżnionym 

przez C. Rogersa (samotny twórca) oraz Webera i Mertona (biurokrata) [Kirton, 

1992]. Charakterystykę obu grup przedstawia tabela 1. 

 

Tabela 1. Charakterystyka adaptatorów i innowatorów 

Adaptator Innowator  

Czuje się komfortowo w uporządkowanym  

i zorganizowanym środowisku pracy.  

Czuje się ograniczany przez ustrukturalizowane 

środowisko pracy. 

Autorytet w zdefiniowanych strukturach i wa-

runkach. 

Przejmuje kontrolę w sytuacjach niespodziewanych. 

Preferuje działanie linearne, niezależnie od kon-

tekstu zadań. 

Preferuje podejście całościowe, wielowątkowe, 

niezależnie od kontekstu zadań. 

Inicjuje zmiany udoskonalające – celem jest 

„działanie lepiej”. 

Generuje rozwiązania nieoczekiwane i trudniej 

akceptowalne – celem jest „działanie inaczej”. 

Kreuje dostateczną liczbę pomysłów opartych 

na już uzgodnionych definicjach problemu i po-

dobnych rozwiązaniach.  

Tworzy i rozprzestrzenia nowe idee, dąży do 

zmian w podejściu do problemu, pomija przyjęte 

paradygmaty i zwyczaje. 

Szuka rozwiązań problemów. Szuka problemów do rozwiązania. 

Zmniejsza problemy poprzez poprawę i podno-

szenie efektywności, zapewniając ciągłość i sta-

bilność. 

Zwiększa problemy, jest katalizatorem nowych 

pomysłów, poglądów, punktów widzenia. 

Szuka rozwiązania problemów w wypróbowanych 

metodach i zrozumiałych, ustalonych praktykach. 

Rozważa problemy wielopłaszczyznowo, szuka 

współistniejących założeń, manipuluje problemami. 

Kwestionuje zasady rzadko i ostrożnie. Zasady kwestionuje często, nie ma szacunku dla 

przeszłości i zwyczaju. 

Ma tendencję do wątpienia, podatny na krytykę  

i presję społeczną oraz autorytety, konformi-

styczny. 

Ma niewiele wątpliwości, nie szuka poparcia in-

nych, broni swego zdania, także przy silnym 

sprzeciwie. 

We współpracy z innowatorami: dostarcza sta-

bilności i porządku. 

We współpracy z adaptatorami: wzmacnia na-

stawienie zadaniowe. 

Zapewnia bezpieczną bazę dla ryzykownych 

operacji innowatorów. 

Zapewnia dynamikę i doprowadza do okreso-

wych radykalnych zmian, bez których instytucje 

kostnieją. 

Słabość: niechęć do rozwiązań odmiennych oraz 

konieczności wyprzedzania zmian. 

Słabość: brak zrozumienia, że zmiana innowa-

cyjna jest z natury ryzykowna i trudna, budzi 

niepokój, podważa dotychczasowe działania. 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Kirton, 1976, s. 623; 1992, s. 47; Kirton i wsp., 1991, s. 448 
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Biorąc za punkt wyjścia wymiar adaptacja – innowacyjność oraz uwzględniając 

podziały wskazywane przez praktyków organizacji [Chrościcki, 1999; Maxwell, 2007], 

można wymienić pięć grup pracowników różniących się nastawieniem wobec zmian. 

M. Kirton [1976, s. 624] w swoich analizach dzieli populację na dwie grupy, jednak 

przyznaje, iż cecha ta rozkłada się w populacji zgodnie z krzywą rozkładu normalnego.  

1. Wizjonerzy (entuzjaści lub animatorzy zmian) raczej wprowadzają idee, niż 

proponują konkretne rozwiązania. Są pozytywnie nastawieni wobec zmian, przeja-

wiają aktywną, pozytywną reakcję na zmiany. Ryzykanci – lubią nowości, bezkry-

tycznie oceniają korzyści i koncentrują się na zaletach zmian; sama zmiana jest war-

tością. Ich nastawienie odzwierciedla zdanie: „To, co sprawdzało się w przeszłości, 

nie sprawdzi się w przyszłości” [Clarke, 1997, s. 10]. Ich słabością jest brak zrozu-

mienia, że innowacyjna zmiana prowadzi do zwiększonego ryzyka, jest trudna dla 

wielu osób, wzmaga niepewność i niedokładność. 

2. Innowatorzy przyjmują stosunkowo szybko nowe pomysły, są otwarci na 

zmiany, czasem wymagają zmotywowania do aktywnego zaangażowania się i pozy-

tywnej reakcji na zmiany. Często inspiruje ich zwiększona aktywność własna lub sa-

mo bycie w grupie wprowadzającej zmiany.  

3. Obojętna większość (niezdecydowani), czyli osoby oczekujące, nie ma ani na-

stawień pozytywnych, ani negatywnych, jest gotowa przyłączyć się do większości, 

czyli aktywnie reagować na zmiany pozytywnie lub negatywnie, w zależności od siły  

i argumentów innych. Osoby oczekujące ostrożnie deklarują pozytywne zaangażo-

wanie, gdy widzą konieczność zmian, własny interes lub akceptują ogólny kierunek 

zmian. Często angażują się w zmiany z obawy przed restrykcjami, np. odrzuceniem 

przez grupę.  

4. Adaptatorzy (tradycjonaliści lub sceptycy) akceptują zmiany, o ile uznają je za 

konieczne. Jednak rzadko postrzegają zmiany jako potrzebne, nie wierzą w pozytyw-

ną wartość zmian, są zadowoleni ze stanu obecnego i lojalni wobec tego, co „zawsze 

było dobre”, widzą korzyści w dotychczasowych rozwiązaniach. Z reguły nie prze-

ciwstawiają się zmianom aktywnie, raczej stawiają bierny opór – bojkotują nowości  

i stosują stare metody. Wymagają dłuższego czasu, aby przyjąć zmiany, a jeszcze 

dłuższego, aby je zaakceptować i wdrożyć.  

5. Aktywni oponenci preferują zmiany o charakterze udoskonalającym, powol-

nym; zmiany traktują jako poprawianie obecnych rozwiązań, negują zmiany wpro-

wadzające odmienne metody i sposoby działania. Cenią stałość oraz wypracowane 

standardy i metody działania. Aktywni i jawni przeciwnicy zmian manifestują różno-

rodnie niechęć do zmian, czasem wrogo. Ich słabością jest tendencja do zbytniego 

zakorzeniania w swoich systemach, bez dostrzegania, że nowe sytuacje są bardziej 
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radykalne niż oni je postrzegają, a dotychczasowe metody nie wystarczą do ich roz-

wiązania. 

Warto podkreślić, iż potencjał kreatywny zarówno u adaptatorów, jak i innowa-

torów, jest wysoki, inne jest jedynie podejście do procesu zmian i jego konieczności 

[Kirton, 1992, s. 49]. Efektywnym agentem zmiany może być zarówno osoba ceniąca 

zmiany (innowator), jak też osoba ceniąca ciągłość i doskonalenie (adaptator), gdyż 

agent zmiany jest rolą organizacyjną, a nie prezentowanym stylem poznawczym. Za-

leży to od sytuacji wymuszającej zmianę i wymaganego rozwiązania (adaptacyjnego 

lub innowacyjnego) oraz od składu grupy – w grupie innowatorów bardziej efektyw-

ny będzie adaptator i odwrotnie. Zadaniem agenta zmiany jest wspieranie osób re-

prezentujących kontrastowy styl poznawczy. Podejście to jest odmienne od tradycyj-

nych założeń, zgodnie z którymi inicjowanie zmian jest cechą innowatorów [Kirton, 

1992, s. 60]. 

Opór wobec zmian  

Psychoanalityczne podejście do zmiany wyjaśnia opór wobec zmian jako obronę 

przed złością wywołaną poczuciem zależności i związania z matką oraz wskazuje, że 

„indywidualny opór wobec zmian jest kształtowany przez doświadczenia w dzieciń-

stwie” [Diamond, 1986, s. 547]. Doświadczenia te decydują o rodzaju wykształco-

nych mechanizmów obronnych, poczuciu tożsamości i poczuciu wartości, także 

emocjonalnych źródłach oporu wobec zmian, i są stosunkowo trwałe. Zarówno 

koncepcja psychoanalityczna, jak i poznawcza ilustrują opór wobec zmian jako zja-

wisko kompulsywne, powtarzalne, skoncentrowane na zachowaniu bezpieczeństwa, 

generujące błędne i samopotwierdzające się ludzkie zachowanie. Obronne i adapta-

cyjne tendencje chronią status quo i dlatego blokują uczenie się. Jednak, patrząc z per-

spektywy rozwojowej, osoba wychodzi z wczesnego dzieciństwa z dwoma sprzecz-

nymi skłonnościami: nie tylko ze skłonnością do ochrony siebie w sytuacji ryzyka 

zmiany pojawiającej się w następstwie nauki, ale też z nastawieniem na naukę i zmia-

nę. Pierwsza tendencja decyduje o oporze wobec zmian i skutkuje konstrukcją me-

chanizmów obronnych dla unikania niepokoju i utrzymywania bezpieczeństwa, na-

tomiast druga powoduje rozwój poczucia tożsamości, dojrzałości i niezależności. 

Niepowodzenie strategii interwencyjnych w rozwoju organizacji przychodzi najczę-

ściej, gdy te sprzeczne czynniki ludzkie są ignorowane [Diamond, 1986, s. 543–544].  

Z perspektywy psychologicznej, opór wobec zmian jest sposobem radzenia 

sobie jednostki ze zmianą, a w szczególności z niepewnością, jaką ta zmiana 

niesie. Opór wobec zmian nie jest zjawiskiem jednorodnym. S. Oreg [2003] wyróż-
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nił jego cztery czynniki: poszukiwanie rutyny, emocjonalna reakcja na narzucone 

zmiany, perspektywa krótkoterminowa oraz sztywność poznawcza. Wanberg i Banas 

[Oreg, 2003, s. 686] wykazali, że poczucie własnej wartości, optymizm i odporność 

psychiczna pozwalają na przewidywanie gotowości pracowników do przyjęcia zmian 

w pracy. Opór wobec zmian koreluje negatywnie z takimi cechami, jak: poszukiwa-

nie wrażeń, tolerancja dla niejednoznaczności, awersja do ryzyka, otwartość na do-

świadczenia; natomiast pozytywnie – z dogmatyzmem, neurotyzmem i ekstrawersją. 

Z kolei, W.R. Edwards [2003] wykazał, że opór wobec zmian jako cecha indywidu-

alna nie jest drugą skrajnością wymiaru „otwartość na doświadczenia”. 

Na jednostronność etykietkowania oporu wobec zmian jako zjawiska negatyw-

nego i służącego wyłącznie jednostce, która go odczuwa, zwracają uwagę Ford 

i wsp., wskazując, iż założenie takie skutkuje pomijaniem jego potencjalnie pozytyw-

nego wkładu w proces zmian. Po pierwsze, przejawiany opór może pomóc agentom 

zmian w zrozumieniu reakcji odbiorców zmiany, gdyż pokazują ich widzenie zmiany, 

a nie opis „obiektywnej” rzeczywistości. Po drugie, pozwala zbadać, w jaki sposób 

agenci zmiany przyczyniają się do wystąpienia oporu poprzez własne działania i za-

niechania (np. poprzez naruszenie dotychczasowych uzgodnień). W tym kontekście 

opór nie jest nagłą i bezpośrednią reakcją na konkretne zmiany, ale raczej efektem 

jakości relacji pomiędzy decydentami i uczestnikami zamian. Po trzecie, analiza opo-

ru wobec zmian może mieć pozytywny wkład do zmiany: zwiększa prawdopodo-

bieństwo udanego wdrożenia, pomaga budować świadomość i konieczność zmian, 

a także eliminuje niepotrzebne, niepraktyczne lub szkodliwe elementy, zarówno na 

etapie projektowania, jak i wdrażania zmian [Ford i wsp., 2008, s. 363].  

Organizacja w procesie socjalizacji kulturowej – podobnie jak rodzina – może 

kształtować doświadczenia pracowników, czyli wzmacniać, nasilać, osłabiać lub mo-

dyfikować indywidualne wzorce oporu wobec zmiany. Oddziaływania te w dużej 

mierze decydują o źródłach oporu wobec zmian oraz jego sile. Źródła oporu wobec 

zmian można zestawić w trzy obszary: indywidualne, relacyjne oraz czynniki związa-

ne z samą zmianą.  

Źródła indywidualne albo osobowe, wynikające z predyspozycji i doświadczeń 

danej osoby, mogą mieć charakter emocjonalny lub racjonalny. S. Oreg [2003,  

s. 680–681] dokonał przeglądu badań dotyczących indywidualnych czynników leżą-

cych u źródeł oporu, za kluczowe uznając sześć poniższych: 

■ obawa przed utratą kontroli, szczególnie w wypadku poczucia utraty kontroli nad 

życiem w sposób narzucony, bez własnego udziału; 

■ sztywność poznawcza jako właściwość procesów poznawczych, szczególnie do-

gmatyzm; osoby dogmatyczne charakteryzują się sztywnością myślenia oraz niską 
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otwartością na nowe doświadczenia, a zatem mogą być mniej chętne i zdolne do do-

stosowania się do nowych sytuacji;  

■ (niska) odporność psychiczna; zmiana jest stresorem, więc o poziomie oporu wo-

bec zmian decydują umiejętności radzenia sobie ze stresem; osoby bardziej elastycz-

ne są bardziej skłonne uczestniczyć w zmianach organizacyjnych i lepiej sobie z nimi 

radzą; osoby mniej odporne na stres są bardziej niechętne wobec zmian, gdyż trud-

niej im przyznać, że dotychczasowe praktyki były błędne, a zatem zmiana pociąga za 

sobą utratę twarzy (nie poradzę sobie lub konieczność zanegowania poprzednich 

działań); 

■ zdolności adaptacyjne, czyli umiejętność dostosowywania się do nowych sytuacji; 

opór wobec zmian może budzić fakt, iż zmiana wymaga zwiększonej pracy w krót-

kim okresie; nowe zadania wymagają uczenia się i dostosowania, a skłonność do 

przetrwania okresu dostosowawczego jest zindywidualizowana; 

■ preferencja (niskiego) poziomu stymulacji i nowości, zgodnie z koncepcją M. Kir-

tona; adaptatorzy są lepsi w wykonywaniu zadań dobrze zdefiniowanych i znanych,  

a innowatorzy – w poszukiwaniu nowych rozwiązań i wychodzeniu poza dotychcza-

sowe ramy; osoby innowacyjne wykazują większe zapotrzebowanie na nowe bodźce, 

a zatem większą potrzebę nowości;  

■ niechęć do porzucenia starych przyzwyczajeń, czyli „znane daje komfort”; kiedy 

jednostki napotykają nowe bodźce, znane odpowiedzi mogą być niezgodne z sytua-

cją, co powoduje stres, który zostaje skojarzony z nowym bodźcem. 

Głównym źródłem o charakterze emocjonalnym jest nastawienie do zmian trak-

towane jako cecha osobowa (lęk przed nowym i nieznanym, niechęć do ryzyka, nie-

chęć do przejawiania inicjatywy). Ponadto, do tej grupy należą: indywidualna podat-

ność na stres oraz indywidualna gotowość do reagowania niepokojem, obawy przed 

nieznanym, obawy przed porażką, niechęć do rozstania się z przeszłością, zagrożenia 

dla poczucia własnej wartości, brak odczuwanej potrzeby zmiany. Natomiast źródła 

racjonalne wiążą się z postrzeganiem samej zmiany, a także własnej sytuacji po 

zmianach. Obejmują one m.in.: przewidywany wpływ zmiany na poziom zaspokoje-

nia potrzeb indywidualnych, zagrożenia utraty statusu, brak postrzeganych korzyści, 

brak wiary w możliwość sprostania nowej sytuacji, niechęć do nabywania nowej wie-

dzy i umiejętności oraz do zmiany postaw i zachowań, nawyki i rutyna, przekonanie 

o efektywności obecnych zachowań, wcześniejsze negatywne doświadczenia z wpro-

wadzanych zmian, zagrożenie efektywności posiadanych umiejętności, postrzegana 

wysokość kosztów zmiany, troska o własne kompetencje, zwiększona ilość pracy, 

ocena potrzeby i efektów zmiany, obawa przed kolejnymi zmianami powiązanymi 

z obecną zmianą. 
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Druga grupa, źródła relacyjne, wynikają z postrzegania siebie w kontekście orga-

nizacji, czyli z relacji, jakie łączą jednostkę z innymi uczestnikami organizacji (prze-

łożeni, współpracownicy i podwładni) oraz jej miejscem w całej organizacji, a także 

postrzeganiem wartości organizacyjnych. Trzecia grupa źródeł oporu tkwi w samej 

zmianie, w procesie projektowania i wdrażania zmian. Pracownicy są bardziej otwar-

ci na zmiany, gdy otrzymują aktualne i dokładne informacje na temat zmian i ich 

konsekwencji oraz gdy mają możliwość udziału w realizacji zmian i ufają osobom za-

rządzającym zmianą [van Dam i wsp., 2008]. Z kolei, D.E. Zand i R.E. Sorensen 

[1975] wskazują na trzy podejścia do realizacji procesu zmian, które mogą skutkować 

odmiennym poziomem oporu: – skoncentrowane na problemie, czyli zmiana jako 

proces intelektualny, który ma rozwiązać konkretny problem – czynnik emocjonalny 

ma mniejsze znaczenie; – skoncentrowane na procesie zmian i cechach uczestników 

zmian, a w konsekwencji na przebiegu wdrażania zmian; – wieloczynnikowe, zakła-

dające, że zmiana jest złożonym procesem, obejmującym wiele obszarów: indywidu-

alnych, relacyjnych, organizacyjnych.  

Literatura przedmiotu charakteryzuje szerzej źródła [Clark, 1997, s. 139–140; 

Czerska, 2002, s. 516; Zarębska, 2002, s. 167–168; van Dam i wsp., 2008]. Model re-

lacji zachodzących pomiędzy wymienionymi źródłami oporu wobec zmian zapropo-

nowali K. van Dam i wsp. (rys. 1). 

 

Rysunek 1. Model oporu wobec zmian 

Kontekst  

organizacyjny (pracy) 

 Charakterystyka  

procesu zmian 

 Opór wobec zmian 

     

    Cechy indywidualne 

uczestników zmian 

Źródło: van Dam, Oreg i Schyns, 2008, s. 315 (ze zmianami) 

 

Opór wobec zmian jest naturalną, niemal oczywistą reakcją na wprowadzane 

zmiany. Szerokie badania S. Orega i wsp. [2008, s. 943] (4201 osób reprezentujących 

17 narodowości i pochodzących z różnych kultur: Europa, Azja, USA, Australia) 

pokazały, że opór przed zmianą jest cechą indywidualną, a zarazem uniwersalną, 

i nie ma charakteru kulturowego. 

Formy oporu wobec zmian mogą być ujawniane w trzech kategoriach. Płaszczy-

zna poznawcza odzwierciedla się tworzeniem negatywnych interpretacji zmiany oraz 

odrzucaniem rozwiązań i okazywanym cynizmem. Obszar emocjonalny ujawnia się 

w reakcjach negatywnych: uczucia pobudzenia, niepokoju, lęku, obniżenia nastroju, 
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nawet depresji. Ostatnia płaszczyzna, behawioralna, obejmuje duże spektrum za-

chowań, od jawnego werbalizowania obaw w kontakcie ze współpracownikami lub 

przełożonymi, a także tworzenia i przekazywania plotek, do działań, takich jak: ob-

niżenie efektywności lub jakości wykonywanych zadań, absencje, rotacja, strajki lub 

sabotaż [van Dam i wsp., 2008, s. 316–317]. 

Działania wzmacniające opór wobec zmian 

Opór jest zawsze. Zależy przede wszystkim od predyspozycji indywidualnych, ale też 

od doświadczeń socjalizacyjnych w obecnej organizacji, jak również w poprzednich 

miejscach pracy. Dalej wskazano działania organizacji, które wpływają na wzmoc-

nienie oporu wobec zmian: 

■ niewłaściwe przeprowadzony proces „rozmrożenia”, czyli niewystarczający po-

ziom odczuwania potrzeby zmian wzmacnia opór; wzbudzenie niezadowolenia ze 

stanu istniejącego poprzedza wprowadzanie zmian i zarazem warunkuje ich efek-

tywną implementację [Zand, Sorensen, 1975]; 

■ wybiórcze podejście na etapie projektowania zmian: problemowe lub procesowe, 

zamiast kompleksowego z reguły wzmacnia opór [Zand, Sorensen, 1975]; 

■ brak rozpoznania rodzaju zmiany (planowa lub spontaniczna) i wskazanie celu 

zmian; brak odniesienia do efektywności organizacyjnej lub konkurencyjności ryn-

kowej powoduje postrzeganie wdrażania zmiany dla samej zmiany [Diamond, 1986];  

■ rodzaj socjalizacji kulturowej, czyli dotychczasowe doświadczenia organizacji we 

wdrażaniu zmian (rodzaj, ilość, cele, efekty wdrożeń); 

■ funkcjonujący w organizacji kontrakt psychologiczny, czyli postrzeganie zakresu 

wzajemnych niesformalizowanych zobowiązań, w tym traktowanie pracowników 

oraz wsparcie organizacji w indywidualnej sytuacji pracowników po etapie wdrożenia 

[Kernan, Hanges, 2002]; 

■ niedostosowanie środków komunikacji; nadmierne formalizowanie przekazu i anga-

żowanie w proces komunikowania zmian osób z zewnątrz (specjaliści, konsultanci) 

mniej przekonują do zmiany zachowań niż osobiste dyskusje o zastrzeżeniach [Zand, 

Sorensen, 1975]; 

■ brak wsparcia naczelnego kierownictwa lub sytuowanie sponsorów zmian na zbyt 

niskich szczeblach powoduje wzmacnianie biernego oporu lub braku zaangażowania 

wobec zmian; 

■ brak analizy interesariuszy zmian – klasyczne postrzeganie zmiany i bagatelizowa-

nie interesów pracowników; analiza procesu zmian tylko pod kątem korzyści dla or-

ganizacji (efektywność działań skutkująca określoną pozycją rynkową lub zadowole-
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niem klientów) i traktowanie pracowników wyłącznie jako realizatorów zmian, a nie 

jako podmiotów zmiany, wzmacniają opór [Raza, Standing, 2011]; 

■ postrzeganie efektów zmiany; zmiana kulturowa, wymagająca zbudowania nowej 

tożsamości organizacyjnej (zmiana szczebla, modyfikacja obszaru odpowiedzialno-

ści, nowi współpracownicy, przełożeni lub podwładni) lub zawodowej (zmiana ro-

dzaju i zakresu zadań), skutkuje wyższym poziomem oporu [Kotter, 2008]; 

■ jednostronne (wyłącznie negatywne) podejście do oporu wobec zmian, skutkujące 

jego bagatelizowaniem, wzmacnia opór [Ford i wsp., 2008];  

■ niewłaściwe przeprowadzony lub pominięty proces zamrażania wprowadzonych 

zmian, czyli pomijanie potwierdzania nabytych rozwiązań, osłabia akceptację zmiany 

i skutkuje powrotem do poprzednich zachowań [Zand, Sorensen, 1975];  

■ postrzeganie historycznej ciągłości może być predyktorem oporu wobec zmian  

w sytuacji fuzji lub konsolidacji różnych organizacji; ludzie postrzegają siebie w ciągłej 

perspektywie, dzięki której widzą wyraźny związek pomiędzy przeszłością i przy-

szłością; obawy związane z utratą tożsamości i ciągłości historycznej mogą wzmac-

niać opór w sytuacji łączenia dwóch organizacji [Jetten, Hutchison, 2011].  

Zakończenie 

Charakterystyka oporu wobec zmian, jego źródeł i przejawów, a także poziomu in-

nowacyjnych lub adaptacyjnych nastawień wobec zmian, zależy również od rodzaju 

organizacji, dominującej w niej kultury organizacyjnej oraz zajmowanego stanowiska. 

Zarówno organizacje, jak i zawody przyciągają pracowników o określonych predys-

pozycjach. Proces socjalizacji i dostosowania do preferencji organizacyjnych zacho-

dzi w ciągu 3–5 lat [Kirton, 1992, s. 57].  

Organizacje duże i dysponujące wysokim budżetem mają tendencję do wspiera-

nia biurokracji i adaptacji jako sposobów minimalizowania ryzyka [Kirton, 1992], 

a relacje przełożony-podwładny wzmacniają zachowania oparte na poczuciu bezpie-

czeństwa [Diamond, 1986, s. 549], co w konsekwencji skutkuje promowaniem cech 

przypisywanych adaptatorom. Zgodnie z modelem wartości konkurujących [Came-

ron, Quinn, 2003], w organizacjach hierarchicznych dominują kultury określane jako 

klan i hierarchia, natomiast kultury rynku i adhokracji są częściej diagnozowane 

w organizacjach dynamicznych, promujących rozwiązania i mechanizmy dostoso-

wawcze do otoczenia zewnętrznego, a w konsekwencji przyciągających osoby o wyż-

szym natężeniu cech innowatorów.  

Podobnie stanowiska i wykonywane zawody przyciągają osoby o określonych pre-

dyspozycjach. Adaptatorzy dominują wśród inżynierów i techników, kierowników li-

niowych, pracowników działów wsparcia produkcji, natomiast innowatorzy pracują 
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w działach, które mają kontakt z otoczeniem (np. sprzedaży, badań i rozwoju), prze-

ważają wśród kierowników wyższego szczebla, specjalistów ds. personalnych, a także 

dyrektorów banków, odpowiedzialnych za obsługę klienta lub kontakty z innymi ban-

kami. Z kolei, menedżerowie pracujący w warunkach stabilnych wykazują predyspo-

zycję adaptacyjną, podczas gdy średnie wyniki menedżerów funkcjonujących w śro-

dowisku turbulentnym świadczą o ich predyspozycji innowacyjnej [Kirton, 1992]. 
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Resistance to change – the individual and organizational sources 

Summary 

Resistance to change is a way of coping with the uncertainty that are brought about 

by change. This article introduces the notion of resistance to change. It focuses on its 

personal sources using the adaptation – innovation theory as formulated by M. Kir-

ton as well as examinations performed by S. Oreg. It also introduces a typology cov-

ering personal attitudes to change. Moreover, it points to organizational conditions 

that fortify resistance to change. 
__________ 
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projektów praktycznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.  

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz 

psychologicznymi podstawami zarządzania. Zainteresowania naukowe: psychologia 
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