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 چكيده

هدف از اين تحقيق، مطالعه و شناخت ابعاد مديريت مشاركتي و مقاومت معلمان تربيت بدني مدارس دخترانه در برابر تغييرات 
جامعة آماري تحقيق . بط بين متغيرها از نوع همبستگي استتحقيق حاضر توصيفي و از لحاظ روا.  است7آموزش و پرورش ناحية 

شده اند و براساس اطالعات كسب ساعت به باال به تدريس تربيت بدني مشغول12اند كه با ابالغ معلمان تربيت بدني مدارس دخترانه
 81شماري، نمونه نيز ست، با روش تماماز آنجا كه تعداد آنان محدود ا.  نفر است81، تعداد آنان 7بدني ناحية از كارشناسي تربيت

ساختة مديريت مشاركتي و ها دو پرسشنامة محققآوري دادهدر اين تحقيق ابزار مورد استفاده براي جمع. نفر در نظر گرفته شد
و )  سؤال20 در مجموع(گرفت  مؤلفه كه هركدام پنج سؤال را دربرمي4پرسشنامة مديريت مشاركتي در . مقاومت در برابر تغيير بود

 و 75/0وسيلة ضريب آلفاي كرونباخ براي مديريت مشاركتي پايايي آن به.  سؤال بود18پرسشنامة مقاومت در برابر تغيير كه شامل 
. وتحليل شدهاي آمار استنباطي و آمار توصيفي تجزيههاي تحقيق از طريق روشداده.  تعيين شد86/0براي مقاومت در برابر تغيير 

ها نشان داد بين مديريت مشاركتي و مقاومت در برابر تغيير در معلمان زن تربيت يافته.   تحليل شد11افزار ا استفاده از نرمها بداده
همچنين بين ). r ،05/0 < 003/0 = p = - 35/0( رابطة معنادار منفي و معكوس وجود دارد 7ها بدني آموزش و پرورش ناحيه

 > r ،05/0 = - 240/0(، مشاركت در كنترل و نظارت )r ،05/0 < 047/0 = p = -239/0(له گيري و حل مسئمشاركت در تصميم
045/0 = p ( و مشاركت در اجرا)465/0- = r ،05/0 < 001/0 = p ( با مقاومت در برابر تغيير رابطة معنادار منفي و معكوس

اي و مقاومت در برابر تغيير رابطه) r ،05/0> 193/0 = p = -157/0(گذاري ريزي و هدفمشاهده شد ولي بين مشاركت در برنامه
 .مشاهده نشد

 
 هاي كليديواژه
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 مقدمه

-هاي جديدي ميها و نيازمنديروست، تحوالتي كه دانشدرپي روبهامروزه جهان با تحوالت عظيم و پي

افزايد، كند و از طرف ديگر بر مشكالت آنها مي به رفاه بيشتر جوامع كمك مينيازهايي كه از يك طرف. آفريند
از جمله . كندتر ميهاي اجتماعي را سنگينروز بار مسئوليت و وظايف نهادها و سازماناين تحوالت روزبه

نگ شود، آموزش و نهادهايي كه ارتباط مستقيم با اين تحوالت دارد و لزوماً بايد با اين تحوالت و تغييرات هماه
-ترين نهاد اجتماعي برآمده از متن جامعه و در عين حال سازنده و تكاملآموزش و پرورش مهم. پرورش است

مشاركت، نگرش يا شيوة مديريت سازماني . شودبخش آن است و تأثير آن در پيشرفت جامعه، كامالً احساس مي
اي فراسازماني به  كاركنان با مديريت در حيطهاست كه نيازها و حقوق را در مورد دخالت فردي و جمعي

، )1980 (1نظر اسرال و پاتمنبه). 21(يابد شناسد و به طور معمول با تبادل نظر جمعي تحقق ميرسميت مي
ها و تصميمات مشيها، خطها، تعيين سياستكنندگان در تنظيم برنامهمشاركت فرايندي است كه هم شركت

مديريت ). 14(دهد رندگان يا موكالن آنها، تأثير دارد و هم ديگران را تحت تأثير قرار ميگيمختلفي كه بر تصميم
هاي مختلف سازمان در فرايند تبيين مشكل و تجزيه و تحليل مشاركتي عبارت است از دخالت كارمندان رده

گيري زيادي دارند ت تصميمها قدرحلكه كارمندان در دستيابي به راهها، به طوريحلموقعيت و دستيابي به راه
گويد اگر ماهيت وظيفه، خالق و همراه مي) 1990(نات ). 13(كنند ري ميكو با سرپرستان و مديران خود همف

 فناوري 2به اعتقاد شرجل). 16(گيري از فناوري پيشرفته باشد، آنگاه مديريت مشاركتي مناسب است با بهره
اما تقريباً بيشتر افرادي كه اين اصطالح را . انگيزي استا معني دلگيري در خيلي از كشورهمشاركت در تصميم

هاي مختلف تعريف شده واژة تغيير نيز به شكل). 17(كنند طور متفاوتي در مورد آن فكر ميبرند، بهكار ميبه
اتي كه در مفهوم تغيير در بطن نوآوري نهفته است، اما مترادف با آن نيست و تغيير: گويد مي3ژان توما. است

شكند، لزوماً به مفهوم نوآوري هاي معمول را درهم ميدهد و با تمام آنچه سنتساختارها و امور آموزشي رخ مي
، تغيير عبارت است از فرايند تحول و 4نظر مارك هنسنبه). 6(دانند، نيست پردازان آموزش ميبدانسان كه نظريه
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به . دهداي از واحدهاي سازماني رخ مي منظورها يا برونداد پارهها،مشيدگرگوني كه در رفتار، ساختارها، خط
راحتي اعمال تغييرات به). 18(كار بستن يك ابداع يا نوآوري در سازمان عقيدة او تغيير عبارت است از فرايند به

ها نتگيرد كه علت آن حاكميت سشوند، اغلب مقاومت در برابر تغيير، براي حفظ وضعيت موجود صورت مينمي
دانشمندان با تعابير گوناگون اهميت مديريت تحول و تغيير را در متون رهبري و ). 24(هاي گذشته است و روش

دانند هاي مديريت مينظران آن را در آخرين حلقة سلسله پاراديماند، حتي برخي صاحبمديريت مطرح كرده
ة سازمان از اصول مبتني بر نظرية بوروكراسي و نظر گروهي از دانشمندان، تغييرات به انتقال شاكلبه). 17(

). 15(انجامد مديريت علمي به شكلي جديدي كه دربردارندة سهم وافر كاركنان در ادارة امور سازمان باشد، مي
اي منسجم كند، بلكه انسان يا سازمان در حكم مجموعهمحيط خارجي، انسان يا سازمان را مجبور به تحول نمي

). 12(گيرد تغييرات انسان، سازمان و محيط با هم و به همراه هم انجام مي. انداي مطلوب آيندهبا محيط، در پي
توان به انفجار علم، كهنگي شديد خدمات، تغيير تركيب هاي تغيير و تحول در سازمان وسيع است كه ميحوزه

 راهبردي و ايجاد بصيرت نگري و تفكركار، گسترش مشاركت، گرايش به گسترش اطالعات، گرايش به آينده
 ). 18(واحد اشاره داشت 

هر جرياني كه هدف از آن پشتيباني از : كنندگونه تعريف ميمقاومت را اين) 1977 (1زالتمن و دون كن
 2از ديدگاه فلگر و اسكار ليسكي. خواهد اين وضع را تغيير دهدوضع فعلي در برابر هرگونه فشاري است كه مي

رت است از رفتار كاركنان كه هدف آن به چالش كشيدن، مختلف يا وارونه كردن فرضيات ، مقاومت عبا)1999(
دهد كه بين مديريت هاي مختلف انجام گرفته نشان مياما نتيجة بررسي. غالب، مباحثات و روابط قدرت است

در پژوهشي دربارة ) 1995(واالس و ويز . مشاركتي و مقاومت در برابر تغييرات رابطة منفي و معكوس وجود دارد
هاي ورزشي كانادا به اين نتيجه رسيدند، مديراني گرا، فرهنگ سازماني و رضايت شغلي در سازمانمديريت تحول

گرايي و مشاركت نمرة بهتري دارند، نمرة فرهنگ سازماني حاكم بر سازمان و رضايت شغلي كه در بعد تحول
، كليدهاي موفقيت براي مديريت تغيير )2001 (3 تحقيق لدفورددر). 20(كاركنانشان در سطح باالتري قرار دارد 
جانبة مدير براي درك موانعي كه در ايجاد تغيير رخ خواهد داد و تمركز بر بررسي شد كه عبارت بود از تفكر همه

                                                           
1- Zaltman and Duncan 
2- Folger and Skarilicki 
3- Ledford 
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ر عوامل اساسي مانند جلب مشاركت كاركنان و ايجاد زمينة پذيرش تغيير در آنها كه سبب تسهيل در ايجاد تغيي
در تحقيقي به اين نتيجه رسيد كه مشاركت مستقيم كاركنان در زمينة تغيير، نقش ) 2002 (1اوبرين. شودمي

در ) 2002 (2ترادر. كليدي در پذيرش تغيير و ايجاد وضعيتي براي مشاركت مؤثر كاركنان در سازمان دارد
آميز تغييرسازماني است اي موفقيتتحقيقي نتيجه گرفت كه پذيرش تغيير از سوي كاركنان عامل مهمي در اجر

 .هاي ايجاد پذيرش را مشاركت عنوان كردو يكي از راه

در پژوهشي علل مقاومت مديران ابتدايي در برابر تغييرات را بررسي كرد و نشان داد ارتباط ) 1383(فياض 
ق با تغييرات جديد، عوامل فردي، سازماني، اقتصادي، عادت به شرايط قبلي و عدم توانايي مديران در انطبا

هاي كاري را در پيشبرد اهداف نقش تيم) 1383(دوست وطن). 7(شود موجب مقاومت آنان در برابر تغييرات مي
هاي كاري كه مشاركت در حد باال به تشكيل تيم(هاي كاري سازماني بررسي كرد و نتيجه گرفت تشكيل تيم

نيز در تحقيقات خود به اين ) 1386(راسخ ). 11( دارد در پيشبرد اهداف سازماني نقش مهمي) شودمنجر مي
در تحقيقي با ) 1387(آصفي . نتيجه رسيد كه بين مديريت مشاركتي و كارآفريني رابطة معناداري وجود دارد

 دو ينبه اين نتيجه رسيد كه بين ا» شناخت ابعاد مديريت مشاركتي و مقاومت كاركنان در برابر تغيير«عنوان 
 ).1(و معكوس وجود دارد رابطة منفي 

هاي انجام گرفته در زمينة مديريت مشاركتي، با با شرح پيشينة تحقيق مبني بر معرفي برخي پژوهش
مديريت تغيير و مقاومت در اين پژوهش ابعاد مديريت مشاركتي و مقاومت در برابر تغيير بررسي و رابطة بين اين 

 .دو تبيين شده است

 

  تحقيقروش

بنابراين با استفاده از انواع محاسبات .  همبستگي و از نوع پيمايشي است– روش توصيفي اين تحقيق به
جامعة آماري اين تحقيق . همبستگي، روابط بين دو متغير مديريت مشاركتي و مقاومت در برابر تغيير بررسي شد

 نفر 81شده حدود ب بودند كه براساس آمار كس86 – 87معلمان زن تربيت بدني ناحية هفت در سال تحصيلي 

                                                           
1- Obrain 
2- Trader, John 
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آمارة مورد . شماري برابر با جامعه در نظر گرفته شددليل محدود بودن تعداد، نمونه نيز به روش تمامهستند و به
 . در نظر گرفته شده استP ≥% 5ها، همبستگي و استفاده در تحليل داده

 گيري و روش اجراي تحقيقابزار اندازه

ساخته بهره گرفته شد؛ پرسشنامة ابعاد مديريت مشاركتي نامة محققآوري اطالعات از دو پرسشبراي جمع
گيري و حل گذاري، مشاركت در تصميمريزي و هدفمشاركت در برنامه(مقياس  خرده4 سؤال با 20شامل 

 سؤال 18و پرسشنامة مقاومت در برابر تغيير شامل ) مسئله و مشاركت در كنترل و نظارت و مشاركت در اجرا
نظران رشتة مديريت ورزشي تأييد شد و براي تعيين آن از ضريب ها با نظر صاحبيي اين پرسشنامهروا. بود

 86/0 و براي مقاومت در برابر تغيير 75/0آلفاي كرونباخ استفاده شد كه ضريب پايايي براي مديريت مشاركتي 
 .تجزيه و تحليل آماري شد) 11نسخة  (SPSSافزار تنباطي و نرمسسپس با استفاده از آمار توصيفي و ا. است

 

 هاي تحقيقيافتهنتايج و 

 7/60 درصد كارداني 23 درصد جامعة آماري داراي مدرك ديپلم، 2/12آمده، دستبراساس اطالعات به
 5/90اكثريت مطلق معلمان، استخدام رسمي . ارشد و باالتر هستند درصد كارشناسي1/4درصد كارشناسي و 

 .اند درصد آنان متأهل6/98ها مجرد و  درصد آزمودني4/1. اندغيررسمي درصد 5/9درصد و تنها 

 . ذكر شده است5 تا 1هاي تحليلي اين تحقيق در جداول يافته

  همبستگي بين مديريت مشاركتي و مقاومت در برابر تغيير در معلمان زن تربيت بدني– 1جدول 

 سطح معناداري ضريب همبستگي شاخص متغيرها

 003/0 -35/0 ركتي و مقاومت در برابر تغييرمديريت مشا

 

، همبستگي بين مديريت مشاركتي و مقاومت در 1باتوجه به تجزيه و تحليل و اطالعات مندرج در جدول 
اين رابطة معكوس نشان .  معنادار است>P/ 01 است كه در سطح – 35/0هاي اين تحقيق برابر تغيير در آزمون
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اما . يابد و برعكس معلمان، مقاومت آنان در برابر تغيير الزم در سازمان كاهش ميدهد كه با افزايش مشاركتمي
گيري و حل گذاري، مشاركت در تصميمريزي و هدفمشاركت در برنامه(در مديريت مشاركتي چهار مؤلفة آن 

قاومت در برابر مورد توجه قرار گرفت و رابطة آنها با م) مسئله، مشاركت در كنترل و نظارت، مشاركت در اجرا
 .تغيير بررسي شد

 ريزي و مقاومت در برابر تغيير در معلمان زن تربيت بدني همبستگي بين مشاركت در برنامه– 2جدول 

 سطح معناداري ضريب همبستگي شاخص متغيرها

 193/0 -157/0  در برنامه ريزي و هدف گذاري و مقاومت در برابر تغيير مشاركت

 

گذاري و مقاومت در برابر تغيير ريزي و هدفدهد، بين مشاركت در برنامه نشان مي2طور كه جدول همان
گذاري موجب كاهش ريزي و هدفدر واقع افزايش مشاركت در برنامه). <P 5/0(رابطة معناداري مشاهده نشد 

 .ميزان مقاومت در برابر تغيير در معلمان تربيت بدني زن سازمان مورد بررسي نشده است

 

 گيري و حل مسئله با مقاومت در برابر تغيير همبستگي بين مشاركت در تصميم– 3ل جدو

 سطح معناداري ضريب همبستگي شاخص متغيرها

 در تصميم گيري و حل مسئله و مقاومت مشاركت
  تغييردر برابر 

239/0- 047/0 

 

ت در برابر تغيير رابطة گيري و حل مسئله و مقاوم، بين مشاركت در تصميم3باتوجه به اطالعات جدول 
هاي اين سازمان گيريمعكوسي مشاهده شد، يعني با افزايش ميزان مشاركت معلمان زن تربيت بدني در تصميم

 .شوددانند، كاسته مياز مقاومت آنان در برابر تغييراتي كه مديران در مواقع خاص الزم مي
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 ومت در برابر تغيير همبستگي بين مشاركت در كنترل و نظارت با مقا– 4جدول 

 سطح معناداري ضريب همبستگي شاخص متغيرها

بر  در كنترل و نظارت و مقاومت در برامشاركت
 تغيير

240/0- 045/0 

 

، بين مشاركت در كنترل و نظارت و مقاومت در برابر تغيير رابطة منفي و 4باتوجه به اطالعات جدول 
بدني در سازمان مورد بررسي در كنترل و نظارت مان تربيتمعكوسي مشاهده شد، يعني با افزايش مشاركت معل

 .شود، كاسته نشدامور از ميزان مقاومت آنان در برابر تغييرات الزم كه گاهي در سازمان اعمال مي

 

  همبستگي بين مشاركت در اجرا و مقاومت در برابر تغيير– 5جدول 

 سطح معناداري ضريب همبستگي شاخص متغيرها

 001/0 -465/0 در برابر تغييرجرا و مقاومت  در امشاركت

 

 بين مشاركت در اجرا و مقاومت در برابر تغيير، رابطة منفي و معكوسي مشاهده 5براساس اطالعات جدول 
ها از ميزان يعني با افزايش مشاركت معلمان تربيت بدني زن در سازمان مورد بررسي در اجراي برنامه. شد

 .پذيرندتر اين تغييرات را ميشود و آنان راحتيرات الزم در سازمان كاسته ميمقاومت آنان در برابر تغي

 

 گيريبحث و نتيجه

 و مقاومت در برابر تغيير در معلمان تربيت يآمده، از تحقيق، بين مديريت مشاركتدستباتوجه به اطالعات به
رسد در صورت نظر ميبه). r ،05/0 < 003/0= p = -35/0(بدني زن رابطة، معنادار منفي و معكوس وجود دارد 

هاي رو زمينهيابد، از اينافزايش مشاركت معلمان تربيت بدني ميزان مقاومت آنان در برابر تغييرات كاهش مي
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هاي هاي اداري بدون توجه به زمينهها فراهم شود و از ابالغ دستورالعملگيريجلب مشاركت معلمان در تصميم
، )2002(، اوبرين )2001(، بچتل واسكوير )1996(هاي اسچراگ اين نتايج با يافته. پذيرشي آن خودداري شود

ها و بخشي از تحقيق) 1387(، آصفي )1382(، فياض )1381(، نيكي )1380(، كاووسي )2007(فرچم و براون 
س وجود دارد، دار منفي و معكودارند بين مديريت مشاركتي و مقاومت در برابر تغيير رابطة معنيكه اظهار مي

 .همسوست

گذاري و مقاومت در برابر تغيير در ريزي و هدفبراساس نتايج اين تحقيق، بين مؤلفة مشاركت در برنامه
در اين زمينه تحقيقي كه به اين ). r ،05/0 > 193/0 = p = -157/0(اي پيدا نشد معلمان تربيت بدني زن رابطه

، راسخ )1383(دوست حقيقات جان اف فرنچ و رابرت كپلن، وطننتيجه رسيده باشد، يافت نشد، اما نتايج ت
اند كه برخي از تحقيقات ذكرشده، به اين نتيجه رسيده. مغاير با اين نتيجه است) 1387(و آصفي ) 1386(

براساس نتايج ). 14، 3، 1(انجامد ها به كاهش مقاومت آنان ميگذاريشركت كاركنان در تعيين راهبردها و هدف
گيري و حل مسئله با مقاومت در برابر تغيير در معلمان زن تربيت بدني رابطة  بين مشاركت در تصميمتحقيق

هاي سازماني از مقاومت گيريمنفي و معكوس وجود دارد، يعني با شركت معلمان زن تربيت بدني در تصميم
، ريحاني )1996( اينگد سول – ام –رد هاي اريچااين نتايج با يافته. شود و برعكسآنان در برابر تغيير كاسته مي

نتايج ديگر تحقيق نشان ). 7، 5، 4، 2(همخواني دارد ) 1383(و بهشتي ) 1386(زادگان ، رحيم)1385(شورچه 
دهد كه بين مشاركت در كنترل و نظارت و مقاومت در برابر تغيير در معلمان زن تربيت بدني رابطة منفي و مي

هاي معلمان براي كنترل و ، يعني با استفاده از ديدگاه)r ،05/0 < 045/0 = P  =-240/0(معكوس وجود دارد 
كاترين شاو . پردازندنظارت بر امور سازماني، در صورت ضرورت ايجاد تغيير، معلمان به مخالفت و مقاومت نمي

اي تحقيق بين هبراساس يافته). 12(به نتايج مشابهي رسيدند ) 1385(و محمد حسيني ) 2002(، بيكر )1995(
مشاركت دراجرا و مقاومت معلمان زن تربيت بدني در برابر تغيير رابطة منفي و معكوس وجود دارد، يعني با 

اين . شودو برعكسمشاركت معلمان در اجراي برنامه از ميزان مقاومت آنان در برابر تغييرات الزم كاسته مي
دهد كه بين هاي تحقيق نشان ميمجموع يافته. تهمسوس) 1387(ها با نتايج پژوهش آصفي بخش از يافته

مديريت مشاركتي و مقاومت در برابر تغيير در معلمان تربيت بدني زن ناحية هفت مشهد رابطة منفي و معكوس 
وجود دارد، در واقع هرچه مديران بيشتر از مشاركت معلمان زن تربيت بدني بهره بگيرند، از ميزان مقاومت آنان 



 مشاركتي و مقاومت در برابر تغيير در معلمان تربيت بدني ين مديريت رابطة ب

 

69

شود ضمن ترويج در نتيجه پيشنهاد مي. شودرات كه در صورت ضرورت بايد رخ دهد، كاسته ميدر برابر تغيي
بر نظرية تغيير است و توسعة آن در سازمان آموزش و پرورش، از نظرهاي افرادي كه ارزيابي دروني كه مبتني

بي به شكل گويا، از بروز بايد مورد سنجش قرار بگيرند، استفاده شود تا ضمن روشن شدن و ابالغ موازين ارزيا
 .سازماني در فرايند ارزيابي كاسته شودهاي درونمقاومت

در اين الگو كه . هاي دروني در مدارس بهره گرفته شودبر مالكدر اين راستا بايد از الگوهاي ارزيابي مبتني
رنامة آموزشي به قدرت بر نظر متخصصان است، امر قضاوت در برابر بدر زمرة الگوهاي مربوط به رويكرد مبتني

توان براي ارزيابي عالوه از رهيافت مشاركتي ميبه. هاي دروني استوار استارزيابي بستگي دارد و قضاوت بر مالك
شود موانع براين اساس پيشنهاد مي. وضع موجود براي بهبود و ارتقا استفاده كرد و كنترل در ترغيب به تغيير

مديران . ي سازماني شناسايي و براي مرتفع كردن آن تدابيري انديشه شوداصلي مشاركت معلمان در فرايندها
گيري جمعي اعتقاد به همفكري با معلمان و ارزش تصميم) مدارس، سازمان و وزارت(هاي مختلف سازمان در رده

ورش به از آنجا كه ساختار تشكيالت آموزش و پر. هاي مديريت سنتي بپرهيزندرا درك كنند و از اتكا به شيوه
تمركز دارد، از نظام مديريت مشاركتي استفاده شود و ارزيابي دروني كه در واقع نشانة حرمت و اعتماد به 

هاي سازماني متناسب با نامهساختار اداري، قوانين و مقررات و آيين. مجموعه است، معرفي شود و ترويج يابد
 تغييرات در سازمان آموزش و پرورش، مديران در براي كاهش مقاومت در برابر. مديريت مشاركتي تغيير يابد

معلمان را به مشاركت دعوت كنند تا ضمن قدر نهادن به آنان، زمينة تشويق و ) ويژه آموزشيبه(ها كارها و برنامه
 .احساس بالندگي در آنها ايجاد شود
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