
 994-999،. صص 4921  خرداد و تیر،. 92شماره                                  مطالعات مدیریت ورزشی

 

برابر تغییر در مسئولین  بین ابعاد مدیریت مشارکتی با مقاومت در ۀابطر

 بدنی تربیت
 

 3، سیدمحسن موسوی 2، جواد آزمون 1ابوالفضل فراهانی

 

 دانشگاه پیام نورمدیریت ورزشی،  استاد  -1

 رجایی تهران دبیر شهید دانشگاه تربیتمدیریت ورزشی، استادیار  -2

 *آموزش و پرورش شهرستان خدابنده دبیر تربیت بدنی -3

 

  41/71/29تاریخ پذیرش:                                                                                  41/70/24تاریخ دریافت: 

 چکیده
برابر تغییر در  بین ابعاد مدیریت مشارکتی با مقاومت در ۀرابطتعیین  ،حاضر پژوهشاز هدف 

 901 پژوهش،آماری  ۀجامعبدنی آموزش و پرورش استان تهران است.  تربیت مسئولین
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گیری و حل مسئله، گذاری، تصمیمریزی و هدفبرنامه مدیریت مشارکتی، :واژگان کلیدی
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 مقدمه
عنوان یک موجودیت اجتماعی،  . سازمان بههای عصر جدید است ترین ویژگی یکی از مهم ،تغییر

حال تغییر  گذارد. محیط سازمان پیوسته درآن تأثیر می پذیرد و هم برتأثیر میهم از محیط 

ها برای  ازمان(. س1331ت )مقیمی، ها اجباری اس است و هماهنگی با این تغییرات برای سازمان

ها و بهینه کنند باید ظرفیت ۀها استفاد و از فرصت کرده که بتوانند با تهدیدها مقابله این

نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف خود را بتوانند های درونی خود را بشناسند تا  توانمندی

 . (1331بحرالعلوم، ترمیم کنند )

-هم همراه با پیشرفت علم و دانش و تغییر نیازها و خواسته در آموزش و پرورش تربیت بدنی

عنوان مدیران  . مدیران این نهادها بهشده استتغییرات شگرفی دچار ، های مخاطبان خود

در  باید قادر باشند تا خود را با این تغییرات هماهنگ سازند. وزارت آموزش و پرورشاجرایی 

رود که  دلیل نیازهای مبرمی که از لحاظ تغییر مطرح است، غالباً انتظار می امروز به ۀجامع

طور منفعل در  هکه ب این تغییر باشند نه ۀکنند دهنده و هدایت جهت ،بدنی، راهبر مدیران تربیت

اگر ساختاری در یک سازمان ضعیف بوده و نارسایی (. 1331بند، عالقه) معرض آن قرار گیرند

ای انتخاب کند گونه مدیر باید ساختار را تغییر داده و اجزای تشکیالت جدید را به ،داشته باشد

باشد وگرنه مشکالت که سازگاری داخلی یا هماهنگی با وضع سازمان )اندازه و قدرت( را داشته 

صورت  کند. درو تجدید ساختار جدید دیگری را تحمیل می کردهبروز  یقبلی با قوت بیشتر

هایی در این دور باطل استمرار یافته و ساختار را با ناهمگونی ،مدی اواعدم توجه مدیر یا ناکار

 (.1331آزمون، ) سازددرون و برون مواجه می

رضوی امیری، باشد ) شدن با تغییرات، مدیریت مشارکتی می ترین راه برای هماهنگ متداول

گویند عبارت است از مینیز (. مدیریت مشارکتی که گاهی آن را مدیریت دموکراتیک 1331

تجزیه و تحلیل موقعیت و  ،دادن کارکنان سطوح مختلف سازمان در فرایند تبیین مشکل دخالت

 ها افزایش یافته وحل یابی کارکنان به راه دست ای که تواناییگونه ها بهحلدستیابی به راه

های اخیر عامل . در سال(1،2212رابینز) فکری کنند بتوانند با سرپرستان و رؤسای خود هم

نهادن  سر ها پیدا کرده است. در دنیای پرتحول امروز با پشتمحوری در سازمان یانسانی جایگاه

بخشیدن  که ساختار فکری آن آکنده از عمقایم ای شده مدیریت، وارد عرصه ۀتفکر سنتی دربار

جای نیروی انسانی  به ارتباطات و اطالعات و توجه به مناسبات و مشارکت انسانی دانشگر به

سوی  هایی که بهدهد سازمانها نشان میپیرامون مدیریت سازمان ها پژوهش عملکردی است.

                                                             
1. Robbins 
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فکری نیروی انسانی خود را در امور روند و مشارکت و همارتقای نیروی انسانی خود پیش می

 های ایستا و سنتی برخوردارافزایی بیشتری نسبت به سازمانمراتب از هم طلبند، به میسازمانی 

 .(1332نعیمی، ) هستند

همراه در این نهادها با مقاومت مدیران  یگاهآموزش و پرورش  بدنی در تربیت هایاجرای برنامه

لذا این مقاومت  ؛بدنی داردسزایی در پیشبرد اهداف تربیت هنقش بکه مدیر  آنجایی  است و از

 باید نظرات و پیشنهادات مدیرانن رؤسای ادارات آموزش و پرورشرسد. نظر می کننده به نگران

ها را با اهداف  د تا بتواند آنننادیده گیربدنی  تربیتهای  سازی برنامه را برای پیاده ورزشی خود

های مناسب حلیکی از  راه .دنطور پایدار اجرا نمای های خود را بهبرنامه خود هماهنگ نموده و

نحو احسن  شده به مدیریت مشارکتی است تا تصمیمات گرفته ،این برنامه ۀبرای اجرای بهین

شده حرکت کند. حال اگر نظرات مدیران مغایر با  اجرا شده و سازمان بتواند در مسیر تعیین

 .(1333آقاجانی، ) گیرد درستی انجام نمی انجام تغییرات موردنظر به ،اهداف سازمان باشد

( نشان داد که هرچه اعمال مدیریت مشارکتی در سازمان بیشتر شود، 1332روشندل اربطانی )

 .شود انگیزش کارکنان افزایش یافته و از میزان مقاومت کارکنان در برابر تغییر کاسته می

 سازمانی فرینیاوکار مشارکتی مدیریت بین ۀرابط" عنوان تحت پژوهشیدر  (1333) حمیدی

 و مشارکتی مدیریت بین: یافت دست نتایج این به "بدنی دانشگاه تهران تربیت ۀدانشکد در

 همچنین .ددار وجود معناداری ۀرابط ورزشی علوم و بدنی تربیت ۀدانشکد در سازمانی فرینیآکار

 اعمال ۀنحو گذاری، هدف ۀنحو با مشارکتی مدیریت بین که بود آن از حاکی پژوهش نتایج

 .دارد وجود معناداری ۀرابط تحول به نسبت نگرش و هماهنگی فنون و ها روش اتخاذ ،ها مشوق

بررسی مدیریت مشارکتی و مقاومت کارکنان در "در پژوهش دیگری با عنوان ( 1333آصفی )

نشان داد که بین  "بدنی آموزش و پرورش کل تربیت ۀبدنی و ادار برابر تغییر در سازمان تربیت

 ،دارامعن ای رابطه ،بررسی  مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر در هر دو سازمان مورد

 .منفی و معکوس وجود دارد

بین مدیریت مشارکتی با مقاومت در برابر تغییر  ۀرابط"در پژوهشی با عنوان  (1333) آقاجانی

گیری و حل مسأله، مشارکت در بین مشارکت در تصمیمنشان داد که  "بدنیدر معلمان تربیت

ولی بین مشارکت  ؛منفی و معکوس وجود داشته ای هرابط ،کنترل و نظارت و مشارکت در اجرا

 ای وجود ندارد.هیچ رابطه ،گذاری با مقاومت در برابر تغییرگیری و هدفدر تصمیم

بین مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر  ۀرابط"ی تحت عنوان پژوهشدر  (1333جعفری )

بین این دو متغیر پرداخت  ۀبه بررسی رابط "بدنی استان فارستغییر در کارکنان ادارات تربیت

 دست آورد. هدو را منفی و معکوس ب بین این ۀو رابط
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 مشارکتی مدیریت و سازمانی ساختار بین ۀرابط بررسی" عنوان اب پژوهشی( 1331) میشانیگ

 مدیریت هرچه که دارد امر این بر داللت آن نتایجکه  داد انجام "فارس صنعتی گروه در

 از و یافته افزایش گیری تصمیم در تمرکز عدم میزان ،گردد اعمال بیشتر سازمان در مشارکتی

 .گرددمی کاسته سازمانی پیچیدگی و رسمیت

عنوان کرد  "کلیدی برای انجام تغییر موفق ،مشارکت"خود با عنوان  ۀدر مقال (2222) 1آبرین

کلیدی در اطمینان از  یمقدم در امور سازمانی، نقش  که مشارکت و درگیری کارمندان خط

 پذیرش تغییر و ایجاد شرایطی برای همکاری مؤثر کارمندان در سازمان دارد.

بینی در  خوشای عنوان کرد که مشارکت، روشنی نقش و وظیفه و  در مقاله (2222) 2پارنت

 پذیری با تغییر دارند.  محیط کار، ارتباط مستقیمی با سازگاری و تطبیق

های تیمی در  گروه رویکردهای کار"ای تحت عنوان و همکاران در مقاله( 2223) 3بیراسما

یک سازمان از  ۀصورت استفاد نشان داد که در "کارها و موانع آن و همکاری برای تغییر و ساز

 تیمی، تغییر در سازمان با سهولت بیشتری اعمال خواهد شد.های  کارگروه

-توان نتیجه گرفت که مدیریت مشارکتی در جامعهشده می ارائه های پژوهشبا توجه به نتایج 

های تغییر موجب تسهیل در ارائه و اجرای برنامه اند، هایی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته

گرفته  متعدد انجام های پژوهشولی با توجه به  ؛شده استبرای هماهنگی با تغییرات محیطی 

بین ابعاد این نوع مدیریت را با مقاومت در برابر تغییر در  ۀی که رابطپژوهش ،در این زمینه

؛ مورد بررسی قرار دهد صورت نگرفته است بدنی آموزش و پرورش استان تهران تربیت مسئولین

 این سؤال است که آیا بین ابعاد سبک مدیریت مشارکتیدادن به  به دنبال پاسخ پژوهشلذا این 

گیری و حل  گذاری، مشارکت در اجرا، مشارکت در تصمیم ریزی و هدف )مشارکت در برنامه

بدنی آموزش و پرورش استان  مقاومت مسئولین تربیتبا مسئله و مشارکت در کنترل و نظارت( 

 ای وجود دارد یا خیر؟ تهران رابطه
 

 شناسی روش
آماری این  ۀجامع. ه استصورت میدانی اجرا گردید از نوع توصیفی بوده که به پژوهشاین 

بدنی آموزش و پرورش استان تهران یعنی کارشناسان مسئول،  ، مسئولین تربیتپژوهش

های آموزشی و مدیران  ها و سرگروه بدنی ادارات آموزش و پرورش، گروهکارشناسان تربیت

                                                             
1. O Brien 
2 . Parent 
3. Beersma 
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ها به تفکیک تعداد افراد شاغل در این پست ،آمده دست هبراساس اطالعات باماکن ورزشی بودند. 

 بود. 1 های تهران به شرح جدول شهر و شهرستان
 

 به تفکیک شهر محل خدمت پژوهشآماری  ۀتوزیع جامع ـ1 جدول

 سهم درصدی تعداد محل خدمت ردیف

 %1/22 231 شهر تهران 1
 %1/33 111 های تهرانشهرستان 2

 %122 332 جمع 3
 

 را تشکیل دادند. پژوهشآماری این  ۀعنفر جام 332تعداد  ،مجموع بنابراین در

آماری  ۀبرای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و با توجه به اینکه تعداد جامع

که این تعداد  دست آمد هنفر ب 132با استفاده از جدول، حجم نمونه برابر  ،باشد نفر می 332

-مرحله ای چندخوشهگیری و روش نمونه 1شده در جدول  درصدی ذکر ۀافراد با توجه به سهمی

 ۀهای تهران با توجه به سهمی و شهرستان ابتدا از شهرترتیب که  بدینانتخاب شدند.  ای

بعد در هر منطقه با توجه به  ۀو در مرحلاطق آموزش و پرورش انتخاب گردیدند درصدی من

های آموزشی و مدیران اماکن  یافته، تعداد کارشناس مسئول، کارشناس، گروه اختصاص ۀسهمی

 ورزشی انتخاب گردیدند.

عدد  133توزیع گردید و تعداد  هانمونهها در میان نامه پرسش گیری،یند نمونهابعد از انجام فر

 ود.استفاده ب قابل عدد مخدوش و غیر 11آوری شد و تعداد صورت سالم جمع نامه به پرسش

( 1333آقاجانی ) مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر ۀنام در این پژوهش از پرسش

مورد بررسی قرار  متخصصان نامه توسط استفاده شد. روایی محتوا و صوری این دو پرسش

 ۀنام % برای پرسش31 ،ها نیز براساس ضریب آلفای کرونباخنامه پایایی پرسش. ه بودگرفت

مقاومت در برابر تغییر محاسبه شده بود. برای تجزیه  ۀنام % برای پرسش22مدیریت مشارکتی و 

ها از میانگین هریک از سؤاالت مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر و تحلیل داده

بین دو متغیر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.  ۀاستفاده شد و برای بررسی رابط

 بود. 13 ۀنسخ 1اس. پی. اس. اساستفاده  ر موردافزا نرم
 

 نتایج
مطالعه در این پژوهش  آماری مورد ۀشناختی جامعهای جمعیتابتدا به شرح توصیفی و داده

 .پردازیممی

                                                             
1 -SPSS 
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 های توصیفیآمده از یافته دست هنتایج ب ـ2جدول 

 جمع ردیف فراوانی درصد فراوانی های متغیرزیرمجموعه متغیر ردیف

 جنس 1
 %22/12 31 مرد

 نفر 122
 %12/13 32 زن

 ســـن 2

 %12/13 21 سال 32 از کمتر

 نفر 112
 %3/11 23 سال 12    تا 31  بین

 %21/31 12 سال 12 تا 11 بین

 %3/2 2 سال 12 باالی

 وضعیت تأهل 3
 %1/21 33 مجرد

 نفر 133
 %3/31 121 متأهل

مدرک  1
 تحصیلی

 %2/1 2 دیپلم

 نفر 123
 %3/3 11 کاردانی

 %3/13 33 کارشناسی
 %3/23 12 کارشناسی ارشد

 %1/2 1 دکتری

وضعیت  1
 اشتغال

 %2/12 23 پیمانی و قراردادی
 نفر 123

 %1/33 132 رسمی

 سمت 2

 %3/12 23 کارشناس مسئول

 نفر 122

 %3/23 13 کارشناس

 %3/13 23 سرگروه آموزشی

 %2/2 12 گروه آموزشی

 %3/13 31 مدیر سالن ورزشی

 %3/12 21 سایر

 کار ۀسابق 3

 %23/21 33 سال 12 از  کمتر

 نفر 111

 %13/11 21 سال 11 تا 12 بین

 %33/32 13 سال 22 تا 12 بین

 %22/22 31 سال 21 تا 21 بین

 %22/12 13 سال 21  باالی

 رشته 3
 3/33 113 بدنیتربیت

 نفر 111
 2/21 32 هاسایر رشته

 

 32 دهنده تعداد زنان پاسخو نفر  31 تعداد مردان ،دهد که از لحاظ جنسیتنشان می 2 جدول

 ساله تشکیل داده 12تا  31سنی را مسئولین  ۀشود باالترین ردمشاهده مینیز و ند نفر بود
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 از %32حدود اساس نتایج جدول،  . بردوششامل میها را  از آن % 12بودند که این میزان تقریباً 

صورت  ها به آن % از33حدود  ،ها لیسانس بود آن % از13مدرک تحصیلی  ،ها متأهل بودند آن

-کسانی که سؤاالت را پاسخ دادند در سمت کارشناس تربیتاز  %23 و رسمی اشتغال داشتند

کار  ۀمورد سابق در .ود اختصاص داده بودخ باالترین میزان درصد را به ،بدنی بودند که این سمت

( بود و % 31) سال  22تا  12کار بین  ۀدست آمد که بیشترین سابق هدهندگان این نتیجه ب پاسخ

ها دارای مدرک تحصیلی  آناز  % 33توان گفت که حدود تحصیلی مسئولین می ۀمورد رشت در

 بدنی بودند.مرتبط با تربیت

 مسئولینابعاد مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر در  تحلیلمربوط به  پژوهشنتایج 

 برداشت:   بدنی آموزش و پرورش استان تهران موارد زیر را در تربیت

ها نشان دادند که سه بعد از چهار بعد مدیریت مشارکتی )مشارکت بعد از تجزیه و تحلیل، داده

مشارکت در کنترل و  و گیری و حل مسألهگذاری، مشارکت در تصمیم ریزی و هدفدر برنامه

طور که محاسبه گردید  تر از میانگین بود. )میانگین همانمطالعه پایین نظارت( در سازمان مورد

 مربوط به ابعاد عبارت بودند از: االت ؤسهای میانگینمجموع  ،واقع در. دست آمد( به 11

مجموع ؛ 32/12 بعد دوم: سؤاالت ینمیانگمجموع ؛ 13/  23: بعد اول مجموع میانگین سؤاالت

بعد چهارم مدیریت  سؤاالت میانگینمجموع و فقط  23/11بعد سوم:  سؤاالت میانگین

 (.13/11)میانگین( بود ) 11مشارکتی )مشارکت در اجرا( باالتر از عدد 

گفت توان  باشد میمی تر از میانگینکه سه بعد از ابعاد مدیریت مشارکتی پایین با توجه به این

-بدنی آموزش و پرورش استان تهران اجرا میبه میزان کمتری در تربیت ،که مدیریت مشارکتی

( نشان داد که در 11/13آمده از میزان مقاومت در برابر تغییر ) دست هب ۀطور نتیج همین شود.

( 11میزان مقاومت در برابر تغییر کمتر از مجموع میانگین )مجموع میانگین:  ،این سازمان

 ت. اس

 :گردیدنامه و انجام این آزمون، میزان این ضرایب محاسبه  بعد از استخراج اطالعات از پرسش

بدنی آموزش و  گذاری و مقاومت مسئولین تربیتریزی و هدف( بین مشارکت در برنامه1

 21/2و  r= -32/2ای منفی و معکوس وجود دارد )رابطه ،پرورش استان تهران در برابر تغییر

P≤ .) 

مسئله و مقاومت در برابر تغییر در مسئولین تربیت گیری و حل( بین مشارکت در تصمیم2

 21/2و  r= -33/2ای منفی و معکوس وجود دارد )رابطه ،بدنی آموزش و پرورش استان تهران

P≤.) 
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بدنی  مقاومت در برابر تغییر در مسئولین تربیت( بین مشارکت در کنترل و نظارت و 3 

 (.≥P 21/2و  r= -23/2ای منفی و معکوس وجود دارد )رابطه ،پرورش استان تهرانآموزش و 

بدنی آموزش و پرورش  ( بین مشارکت در اجرا و مقاومت در برابر تغییر در مسئولین تربیت1

 (.≥P 21/2و  r= -11/2ای منفی و معکوس وجود دارد )رابطه ،استان تهران

مشارکت در  ۀمشاهده شد که بیشترین رابطه، مربوط به رابط پژوهشهای بعد از بررسی فرضیه

( بود و کمترین رابطه مربوط به  =r-11/2چهارم  ۀاجرا با مقاومت در برابر تغییر )فرضی

 ( بود.=r -23/2سوم  ۀمشارکت در کنترل و نظارت با مقاومت در برابر تغییر )فرضی
 

 گیری و نتیجه بحث
مشهور ریزی درازمدت  نگری و برنامه هایی که به آینده ریزان سازمان شک مدیران و برنامه بی

خوبی  اندیش به مدیران ژرف. باشند از نقش مهم منابع انسانی در رشد و توسعه مطلع می هستند

دانند که سازمان یعنی جمعی از کارکنان با روحیات، عالیق، افکار، دانش و شرایط فیزیکی  می

کند. این تداوم حیات سازمانی و  ها سازمان هرگز وجود خارجی پیدا نمی تفاوت که بدون آنم

تواند منجر به  هایی چون خالقیت، نوآوری و توسعه است که می بالندگی آن وابسته به زمینه

نفوذ روزافزون سازمان در جامعه شود. تحقق چنین شرایطی به علل و عوامل گوناگونی بستگی 

 ؛باشد نیروی انسانی می ۀجایگاه و نقش انکارناپذیر و ویژ ،ترین این عوامل ز جمله مهمدارد که ا

اما سازمان فاقد  ؛کار رود بنابراین اگر بهترین راهبردهای مدیریتی و فناوری نوین در سازمان به

دست  هرگز محصول و فرآیند مطلوبی در خروجی آن به ،راهبرد صحیح منابع انسانی باشد

ای پیدا کرده ها نقش حیاتی و ویژههای اخیر نیز جایگاه انسانی در سازمان د. در سالمنخواهد آ

 است. 

شکل ابزاری  ها بهایم که دیگر از انسان در سازمانای شدهوارد عرصه در دنیای پرتحول امروزی

گمیشانی، نظری شود )عنوان یک نیروی متفکر و دانشگر یاد می بلکه از آن به شود، نمیاستفاده 

بین سبک مدیریت مشارکتی با مقاومت  ۀمطالعه و بررسی رابط ،هدف این پژوهش؛ لذا (1331

کردن افراد  بدنی آموزش و پرورش استان تهران در برابر تغییر بود تا اثر سهیممسئولین تربیت

 ر گیرد.تغییر در سازمان، مورد مطالعه و بررسی قرا ۀسازمانی در مدیریت سازمان بر اجرای بهین

کارگیری سبک مدیریت  توان نتیجه گرفت که میزان بهآمده می عمل به  هایبعد از بررسی

گذاری، مشارکت در اجرا، مشارکت  ریزی و هدف مشارکت در برنامهابعاد آن:  ۀمشارکتی )در کلی

بدنی ( در بین مسئولین تربیتگیری و حل مسئله و مشارکت در کنترل و نظارت در تصمیم

 . و پرورش استان تهران کم است موزشآ
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برابر تغییر در بین مسئولین مورد بررسی با توجه به این که میانگین  مورد مقاومت در و اما در

مقاومت در برابر تغییر میزانی از توان نتیجه گرفت که دست آمد می هب 3/2های مسئولین پاسخ

  در بین مسئولین وجود دارد.

گذاری با مقاومت ریزی و هدفبین مشارکت در برنامهاین بود که  پژوهشهای این یکی از یافته

 پژوهش ۀآمده با نتیج دست هب ۀنتیج. منفی و معکوس وجود دارد ۀیک رابط ،در برابر تغییر

رسد نظر می به ( همخوانی ندارد.1333) آقاجانی پژوهشهمخوانی داشته ولی با ( 1333آصفی )

 پژوهشۀ خوانی آن با نتیجآصفی و عدم هم پژوهشبا  پژوهشاین  ۀعلت همخوانی نتیج

طور که به تفصیل در فصل  همان زیرا؛ ها باشدپژوهشآماری  ۀهای مدیریتی جامعآقاجانی، رده

بدنی آموزش و کل تربیت ۀمدیران ادار ،آصفی پژوهشآماری  ۀجامع ،دوم نیز ذکر گردید

شدند و جزء مدیران ارشد محسوب می ،دیریتیم ۀکه از لحاظ رد ندپرورش استان تهران بود

مدیریتی در ۀ بدنی بودند که از لحاظ ردمعلمان تربیت ،آقاجانی ۀاستفاد آماری مورد ۀجامع

نیز جزء مدیران  پژوهشآماری این  ۀکه مدیران جامع آنجایی ترین سطح قرار داشتند. ازپایین

دادن مدیران سطوح باالتر  رسد عدم مشارکتنظر می لذا به ؛وندشبندی میارشد و میانی تقسیم

گذاری سازمان، مقاومت بیشتری را در برابر تغییر نسبت به مدیران سطح ریزی و هدفدر برنامه

 کنند.پایین ایجاد می

گذاری ریزی و هدف توان گفت که هرچه مشارکت در برنامهآمده می دست هب ۀبا توجه به نتیج

مقاومت در برابر تغییر کاهش  ،پرورش استان تهران بیشتر شودبدنی آموزش و  مسئولین تربیت

دادن کارکنان  گیری گویای این مطلب است که مدیران با مشارکت این نتیجه یابد و بالعکس.می

توانند از نیروی نوعی با هدف سازمان در ارتباط است می هایی که بهها و برنامهخود در تصمیم

کافی برای انجام کارهای جدید ایجاد  ۀها انگیز فاده کرده و در آننحو بهتری است انسانی خود به

 د. ننمای

گیری و حل مسئله با  این بود که بین مشارکت در تصمیم پژوهشهای دیگر این از یافته

بنابراین نتایج نشان  ؛منفی و معکوس وجود دارد ۀیک رابط ،مقاومت مسئولین در برابر تغییر

مقاومت در برابر تغییر  ،در تصمیم گیری و حل مسئله بیشتر شوددهد که هرچه مشارکت  می

 آقاجانی(، 1333آصفی ) های پژوهش ۀآمده با نتیج دست هب ۀنتیج .یابد و بالعکس کاهش می

 ( همخوانی دارد.1333( و سیدعامری )1333)
نقش  انانسانی یک سازمان در برانگیختن کارمند ۀعنوان جنب گیری بهمشارکت در تصمیم

هایی که  گیریدر تصمیم ویژه به ،های یک سازمان گیریسزایی دارد. اگر کارمند در تصمیم هب

صورت بروز مشکل ناشی از این تصمیم با حداکثر  در ،دخیل باشد مربوط به خود کارمند است
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بنابراین  ؛که خود در ایجاد مشکل نقش داشته است چرا ؛توانایی در رفع آن اقدام خواهد کرد

 ،مسأله با زیردستان خود مشورت کندو حل گیرییند تصمیمارسد اگر مدیر در فرنظر می هب

بلکه تعهد  ،های بدیع به کارکنان با مشکالت کمتری مواجه خواهد شد برنامه ۀتنها در ارائ نه

کارکنان به سازمان در رفع مشکالت آن بیشتر خواهد شد. حال اگر این مشارکت از سوی مدیر 

-تواند ضربات جبرانورزشی یک ارگان حیاتی مثل آموزش و پرورش نادیده گرفته شود می

رسد علت نبود این نوع مشارکت در نظر می این سازمان وارد آورد. حال به ۀناپذیری بر پیکر

بدنی آموزش و پرورش استان تهران و عدم اعتماد و اطمینان مدیران و مسئوالن به بیتتر

چون احتماالً  ؛های زیردستان، سلسله مراتب مدیریتی حاکم بر ساختار تشکیالتی باشدتوانایی

ها  ها نشان از توانایی باالی آن این باور در مدیران فوقانی وجود دارد که سطح باالی مدیریتی آن

تر دانسته لذا زیردستان خود را از لحاظ قدرت فکری و سازمانی پایین ؛نسبت به زیردستان است

که این  رسد تا زمانی نظر می لذا به ؛کنندها مشورت نمیگیری با آنو در امور مربوط به تصمیم

از  ؛ها شرکت داده خواهند شد گیریافراد زیردست کمتر در تصمیم ،تفکر بر سازمان حاکم باشد

گرفتن سطح  نظر با دربدنی آموزش و پرورش استان تهران تربیتالزم است مدیران ارشد  رواین

تصمیماتی که مربوط به خود  ویژه بهگیری، ها را در امر تصمیم توانایی کارمندان خود آن

 شود دخالت دهند تا بتوانند از مزایای این مشارکت استفاده نمایند.کارمندان می

این بود که بین مشارکت در کنترل و نظارت با مقاومت مسئولین  پژوهشهای دیگر این از یافته

دهد که هرچه ؛ بنابراین نتایج نشان میمنفی و معکوس وجود دارد ای رابطه ،در برابر تغییر

یابد و بالعکس.  مشارکت در کنترل و نظارت بیشتر شود، مقاومت در برابر تغییر کاهش می

  .باشد می خوانهم( 1333) آقاجانی( و 1333آصفی ) پژوهشده با نتایج آم دست هب ۀنتیج

-رسد اگر کارمندان در نظارت بر کار خویش و همکاران سهیم باشند و اجرای برنامهنظر می به

بیشتری به کار خود ادامه خواهند داد و  ۀبا انگیز ،های ابالغی را خود کنترل و نظارت نمایند

درنتیجه فشارهای شغلی، مقاومت و ترک شغل کمتر شده و مدیر را در امر نظارت بر زیردستان 

 خودکنترلی، و شایدمات است یاری خواهند رساند یند اجرای تصمیاکه یک عامل اصلی در فر

رسد کمبود مشارکت نظر می به چنین. همباشداز کنترل و نظارت شخص مدیر به مراتب بهتر 

باز هم ناشی از عدم اطمینان  ،بدنی آموزش و پرورش استان تهراندر کنترل و نظارت در تربیت

معتقدند اگر اختیار نظارت به زیردست داده مدیران که احتماالً  چرا ؛مدیر به زیردستان باشد

بدنی است مدیران ارشد تربیتلذا الزم  ؛استفاده خواهد کرد آمده سوء دست هاو از فرصت ب ،شود

راهبردی  آموزش و پرورش استان تهران با ایجاد تدابیری سعی کنند محیطی خودکنترلی و خود



 994           ... برابر تغییر در مشارکتی با مقاومت در رابطۀ بین ابعاد مدیریت

 

های رسمی و افراط و تفریط در این زمینه  فراهم آورند و از کنترل و نظارت برای زیردستان

 بپرهیزند تا بتوانند از مقاومت کارکنان خود در برابر تغییر بکاهند.

این بود که بین مشارکت در اجرا با مقاومت مسئولین در برابر  پژوهشهای دیگر این از یافته 

دهد که هرچه مشارکت ؛ بنابراین نتایج نشان میمنفی و معکوس وجود دارد ۀیک رابط ،تغییر

آمده با  دست هب ۀنتیجیابد و بالعکس. در اجرا بیشتر شود، مقاومت در برابر تغییر کاهش می

  .باشدمی همخوان( 1333) آقاجانی( و 1333آصفی ) پژوهشایج نت

بدنی استان تهران بیشتر از سایر  که این نوع مشارکت در مسئولین تربیت رسد علت اینمی نظر به

از اهمیت همکاری  ارشد( این باشد که چون مدیران 13/11باشد )میانگین: ها میمشارکت

لذا از  ؛نیازمند نیروی انسانی خود هستند ،اطالع داشته و برای اجرای مصوبات زیردستمدیران 

آصفی هم  پژوهشذکر است که این فرضیه در  کنند. الزم بهاین نوع مشارکت بیشتر استفاده می

 باالترین میزان مشارکت را داشته است.

شود. کارکنان می گروهی و حس همدلی در ۀمشارکت کارکنان در امر اجرا باعث ایجاد روحی

بیشتر  ،مراتب نابرابر هستند نفوذ و تأثیر را در بین افرادی که از نظر سلسله ،مشارکت در اجرا

بدنی آموزش و پرورش ایجاد کند. اگر چنین جوی در تربیتها را تعدیل می آن ۀکرده و فاصل

 ورزش کشور خواهیم بود. ،نهایت روزافزون ورزش استان تهران و در ۀشاهد توسع ،شود

های شویم افرادی که در پستیادآور می پژوهشهای توصیفی این پایان با توجه به یافته در

از لحاظ مدرک تحصیلی در  ،بدنی آموزش و پرورش استان تهران شاغل هستندمدیریتی تربیت

دارای % 32بدنی دارند که از این میزان حدود  % مدرک تربیت33سطح باالیی قرار دارند )

ای برای مشورت این افراد، افراد شایسته که رسدنظر می لذا به ؛مدرک لیسانس و باالتر هستند(

-مدیران خود قرار می ۀکه متأسفانه این منبع عظیم فکری کمتر مورد استفاد صورتی در ؛باشند

 گیرند.

-مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر در مسئولین تربیت بین ابعاد مدیریت ۀاز بررسی رابطبعد 

دست آمد که بین این دو متغیر در سطح  هبدنی آموزش و پرورش استان تهران این نتایج ب

21/2 P≤، که هرچقدر سبک مدیریتی در  معنی این به ؛منفی و معکوس وجود دارد ای هرابط

مقاومت در برابر  ،تمایل پیدا کندبودن  مسئولین آموزش و پرورش تهران به سمت مشارکتی

چقدر از این سبک مدیریتی فاصله گرفته  یعنی هر ؛یابد و بالعکسهای تغییر کاهش میبرنامه

توان گفت که بنابراین می ؛یابدمی های تغییر افزایشمیزان مقاومت در برابر برنامه ،شود

مقاومت در برابر تغییر کاسته از  ،هرچقدر مدیریت مشارکتی در این سازمان بیشتر اعمال شود

 آقاجانی ،(1333) حمیدی ،(1331روشندل اربطانی ) مطالعات ۀخواهد شد. این نتایج با نتیج
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( 2222آبرین ) و(2222پارنت ) ،(2223) بیراسما ،(1333جعفری ) ،(1333آصفی ) ،(1333)

هرگاه مدیران ارشد  توان گفت که ها بود. با توجه به نتایج حاصل می همخوانی داشته و مؤید آن

های این  بدنی آموزش و پرورش استان تهران بخواهند تغییرات بنیادی و اساسی در برنامهتربیت

مقاومت مدیران زیردست خود در برابر اجرای این نوع سازمان اعمال نمایند، برای کاهش 

 . کار عملی بهره ببرند عنوان یک راه ها الزم است از مدیریت مشارکتی بهبرنامه

ی این تحقیق با تحقیقات قبلی قبل از اینکه تحقیق انجام بگیرد تصور بر این بود که نتیجه

ی مورد مطالعه در این تحقیق ادارات آموزش و پرورش اندکی تفاوت داشته باشد چرا که جامعه

ی مطالعههای مورد بود ولی بعد از پایان تحقیق، نتایج نشان داد که این جامعه نیز مانند جامعه

های جدید موردنظر خود را اجرا تواند از مزایای مدیریت مشارکتی سود برده و برنامهقبلی می

 نماید. 
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Abstract 
The purpose of this study is to define the relationship between the aspects of 
participative management and resistance to change among the executives of 
educational office of Tehran province. The entire population of study was 
376 executives among which 190 were selected.The results at the level of 

revealed that there is a negative relationship between participation in 
planning and setting the goal and resistance to change, between participating 
in decision-making and problem solving and resistance to change, between 
participating in controlling and supervising and resistance to change and 
between participating in implementing and resistance to change. It is, 
therefore, claimed that by using more participative management methods in 
Tehran province, resistance to change will decrease among the physical 
education executives. 
Keywords: Participative Management, Planning and Setting the Goal, 
Decision-Making and Problem Solving, Controlling and Supervising, 
Implementing, Resistance to Change. 
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