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  چكيده

برابر تغيير و مقايسه و تبين رابطة بين هدف از اين تحقيق، بررسي و شناخت ابعاد مديريت مشاركتي و مقاومت كاركنان در 
تحقيق حاضر، تحقيق توصيفي از نوع . اين دو متغير در سازمان تربيت بدني و ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش بود

ربيت بدني جامعة آماري تحقيق، كلية كارشناسان سازمان تربيت بدني و ادارة كل ت. روش ميداني اجرا گرديدپيمايشي است كه به 
 كارشناس ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش 38و  نفر از كارشناسان سازمان تربيت بدني 126وزارت آموزش و پرورش بودند كه 

ساختة مديريت  ها، دو پرسشنامة محقق آوري داده ابزار مورد استفاده براي جمع. و پرورش به عنوان نمونة تحقيق انتخاب شدند
روايي محتوايي و صوري ابزارهاي تحقيق با مطالعة مباني نظري تحقيق و با استفاده از نظر .  برابر تغيير بودمشاركتي و مقاومت در

پايايي ابزارهاي تحقيق از طريق آزمون ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه براي پرسشنامة . استادان و متخصصان لحاظ شد
هاي تحقيق با  تجزيه و تحليل داده. دست آمد  بهα =70/0در برابر تغيير  و براي پرسشنامة مقاومت α= 82/0مديريت مشاركتي 

هاي تحقيق نشان داد بين مديريت مشاركتي و مقاومت در  يافته. هاي آمار استنباطي و آمار توصيفي صورت گرفت كارگيري روش به
همچنين بين مشاركت در ). P=01/0(ارد دار منفي و معكوسي وجود د برابر تغيير در هر دو سازمان مورد بررسي، رابطة معني

گيري و حل مسئله، مشاركت در كنترل و نظارت و مشاركت در اجرا با  ، مشاركت در تصميم)P = 05/0(گذاري  ريزي و هدف برنامه
يريت عالوه بر اين، نتايج نشان داد بين مد). P = 01/0(دار منفي و معكوسي مشاهده شد  مقاومت در برابر تغيير رابطة معني

داري وجود دارد ولي بين مقاومت  مشاركتي در سازمان تربيت بدني و ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش تفاوت معني
  ).P=05/0(داري مشاهده نشد  در برابر تغيير در اين دو سازمان تفاوت معني

  
  هاي كليدي واژه
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  هـمقدم

هاي ورزشي و امور  باتوجه به اهميت تربيت بدني و ورزش در كشور، شاهد آنيم كه در زمينة مديريت سازمان
هاي مختلف مديريتي در  امروزه شاهد پيدايش سبك. هايي وجود دارد مربوط به تربيت بدني و ورزش، كاستي

هاي  هاي جديد مديريتي در سازمان كارگيري سبك با اين حال كمتر شاهد به. ها هستيم زمانعرصة مديريت سا
ويژه سازمان تربيت بدني و ادارة كل تربيت بدني آموزش و پرورش كه رسالت و  به. ورزشي كشور هستيم

ويژه در  شور بهاي مهم در توسعه و تعميم ورزش و پرورش نيروي بدني و تقويت روحية سالم در افراد ك وظيفه
هاي  هاي ورزشي ركن اصلي سازمان و فعاليت با توجه به اينكه مديريت سازمان. بين نسل جوان جامعه دارند

شود و وظايفي كه برعهدة آنان گذارده شده، دشوار، مهم و  مربوط به بخش ورزش و تربيت بدني شناخته مي
ي اينكه تمام منابع سازمان اعم از انساني و مادي را براي رو اتخاذ شيوة مديريتي كارامد برا پيچيده است، از اين

هاي ورزشي همانند ديگر  ورزش و سازمان. دسترسي به اهداف مورد نظر به كار گيرد، ضروري و مهم است
مديريت ورزش و . شيوة مديريتي كارامد و موفق دارندبه ها براي دستيابي به اهداف و مقاصد خود نياز  سازمان
 آن اهميت خاصي دارد چرا كه ضعف در شيوة مديريتي و عدم تناسب اين شيوه با ساختار سازمان و هاي سازمان

شان موجب و در عين  ها را در رسيدن به اهداف اصلي و اساسي تغييرات محيطي موجبات شكست اين سازمان
رجي سازمان پاسخگو پذير به تغييرات مهم داخلي و خا حال اتخاذ شيوة مديريتي متناسب كه به طور انعطاف

هاي  يكي از سبك. سازد باشد، زمينة رشد و ترقي سازمان و در نتيجه شكوفايي ورزش كشور را فراهم مي
  .ها كمك كند، مديريت مشاركتي است به رشد و توسعة سازمانتواند  ميمديريتي كه 

رايند تبيين مشكل و هاي مختلف سازمان در ف مديريت مشاركتي عبارت است از دخالت دادن كاركنان رده
ها قدرت  حل ها به طوري كه كاركنان در دستيابي به راه حل تجزيه و تحليل موقعيت و دستيابي به راه

هاي اخير عامل انساني  در سال). 20(گيري زيادي داشته و با سرپرستان و رؤساي خود همفكري دارند  تصميم
 پرتحول امروز با پشت سر نهادن تفكر سنتي دربارة در دنياي. ها پيدا كرده است جايگاه محوري در سازمان

ايم كه ساختار فكري آن آكنده از تعمق بخشيدن به ارتباطات و اطالعات و توجه به  اي شده مديريت، وارد عرصه
ها  تحقيقات پيرامون مديريت سازمان. مناسبات و مشاركت انساني دانشگر به جاي نيروي انساني عملكردي است

روند و مشاركت و همفكري نيروي  هايي كه به سوي ارتقاي نيروي انساني خود پيش مي سازماندهد  نشان مي
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هاي ايستا و سنتي  افزايي بيشتري نسبت به سازمان مراتب از هم طلبند، به انساني خود را در امور سازماني مي
 بدون در نظر گرفتن محتواي عالوه بر اين، ميزان تغييراتي كه در عصر جديد به وجود آمده،). 9(برخوردارند 

از طرفي عوامل ايجاد تغيير در جامعه هر لحظه رو به فزوني است، افزايش . آيد شمار مي ترين پديده به آنها، مهم
آموخته كه تحرك و تغييرپذيري بيشتري  هاي ارتباطاتي و افزايش افراد دانش جمعيت، اختراعات، اكتشافات، راه

تربيت بدني و ورزش نيز همراه با پيشرفت علم . اند سازي محيط شده جب دگرگونبه اهداف خود دارند مونسبت 
اين تغييرات بر روند . هاي مخاطبان خود، تغييرات شگرفي را پذيرا شده است و دانش و تغيير نيازها و خواسته

براين در اين بنا. هاي متولي امور مربوط به تربيت بدني و ورزش تأثيرات فراواني گذاتشه است كاري سازمان
هاي ورزشي است تا سازمان خود را براي انجام  شرايط متحول بيشترين تأكيد بر تالش و كوشش مديران سازمان

در ها،  تغييرات مناسب به منظور پاسخگويي به فعل و انفعاالت محيطي آماده سازند چرا كه تداوم حيات سازمان
بدون بازسازي . هاي حصول اين اهداف است بود روشهماهنگ كردن اهداف با وضعيت روز و اصالح بهگروه 

  .تواند دوام زيادي بياورد و تغيير و خالقيت و نوآوري براي بقاي هر سازماني الزم است سازمان نمي

، هم از محيط تأثير سازمان به عنوان يك موجوديت اجتماعي. هاي امروزي است تغيير، تنها راه سازمان
محيط سازمان پيوسته در حال تغيير است و هماهنگي با اين تغييرات . دنگذار ميد و هم بر آن تأثير نپذير مي

اي به محض پيدايش، مورد استقبال فراگير و  اما تغييرات در هر زمينه). 7(ها اجباري است  براي سازمان
 كه افراد از از آنجا. نظر از شدت و ضعف آنها، طبيعي است ها صرف گيرند و پيدايش مقاومت جانبه قرار نمي همه

اند، اعمال تغييرات  اند كه به نظر آنها براي انجام امور بسيار مناسب هايي براي انجام كارها آشنا شده قبل با روش
جايي شغلي خواهد كرد كه  پذيرند چرا كه تغيير افراد را ناچار به يادگيري مجدد و احياناً جابه را به سادگي نمي

هاي كاهش ميزان مقاومت در برابر تغيير در  يكي از روش. اومت آنها خواهد شدبراي آنها ناگوار است و موجب مق
هاي مديريت مشاركتي در اثربخشي تغيير و  در مورد سودمندي. كارگيري مديريت مشاركتي است ها به سازمان

. استهاي علمي تأييدكنندة اين مطلب  كاهش مقاومت در برابر تغيير، سخنان زيادي به ميان آمده و پژوهش
 1»كرت لوين« نتيجة پژوهش ،كارگيري نظام مشاركت به شيوة علمي نخستين پيامد اثربخش حاصل از به

. هاي متحده آمريكا بود  ميالدي در زمينة شيوة تغذية مردم ايالت1947دانشمند نامدار دانش اجتماعي در سال 

                                                            
1 - Kurt Lewin 
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اي انجام دادن كاري كه به آنان مربوط ه او در پژوهش علمي نشان داد كه هر گاه مردم در دگرگون كردن شيوه
است مشاركت فعال داشته باشند، مقاومت و ايستادگي آنان در برابر تغيير و دگرگوني كاهش و شوق و 

همچنين نتايج ). 6(گيرند  يابد و راه سازگاري را در پيش مي شان به تغيير و دگرگوني افزايش مي مندي عالقه
هايي مانند جنرال موتورز و ويرپول براي انجام تغيير در جهت  داد شركت، نشان )1978(تحقيق وان مسلينگ 

) نظام پيشنهادها(وري خود، از سبك مديريت مشاركتي، روش كارمندمداري و روش حل مسئله  افزايش بهره
  ).16(كنند  استفاده مي

نشان » شغليگيري و كاهش فشارهاي  تأثير مشاركت در تصميم«، طي تحقيقي با عنوان )1983(جكسون 
داد كه مشاركت بر تضاد و دوگانگي نقش و نفوذ، تاثير منفي دارد و مشاركت دادن افراد در تصميم گيري عامل 

نوآوري فناوري، گسترش «با عنوان ) 1986(نتايج تحقيق فاين ). 13(تعيين كنندة كاهش فشارهاي شغلي است 
هاي مقابله با مقاومت در برابر تغيير   تغيير يكي از راهريزي نشان داد كه مشاركت كاركنان در برنامه» و مقاومت

، طي تحقيقي نشان دادند كه گاهي رهبري مشاركتي موجب رضايت )1986(همچنين ميلرومونگ ). 11(است 
). 15(آيد  دست نمي هاي ديگر اين نتايج به شود و در زمان باال، پذيرش تصميم، تالش بيشتر و بهبود عملكرد مي

طي تحقيقي نشان دادند كه درگيري كاركنان در تصميمات مشاركتي به افزايش كيفيت ) 1993 (هوي و تارتر
، طي تحقيقي در كارخانة نساجي نقش مهم مشاركت در )1995(رايس . شود پذيرش تصميمات منجر مي

اد كه در تحقيق خود نشان د) 1375(ميركمالي ). 19(پذيرش تغيير و تحوالت فناوري را به خوبي نشان داد 
همچنين مشاركت . كاهد ميآنان كاري و مقاومت در برابر تغيير  در امور مدرسه از غيبت، كممعلمان مشاركت 

در ) 1997(جيمز ساترلند كالرك ). 8(شود  گيري موجب افزايش انگيزش و روحية آنها مي معلمان در تصميم
كنندة يكديگر نيستند و اينكه بين  منعكستحقيق خود نشان داد كه قابليت پذيرش و مقاومت در برابر تغيير 
طي ) 1379(تقوايي ). 21(داري وجود دارد  پذيرش يا مقاومت در برابر تغيير با اثربخشي سازمان رابطة معني

 هماهنگي و ،تحقيقي نشان داد كه بين مقاومت در برابر تغيير با عناصر فرهنگ سازماني مانند تشويق و پاداش
  ).1(، رابطة معني داري وجود دارد انسجام و همچنين كنترل

عنوان كرد كه مشاركت و » مشاركت كليدي براي انجام تغيير موفق«در مقالة خود با عنوان ) 2002(آبرين 
درگيري كارمندان خط مقدم در امور سازماني، نقش كليدي در اطمينان از پذيرش تغيير و ايجاد شرايطي براي 
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نشان داد كه بين مديريت ) 2002(نتايج تقحيق سون هي كيم ). 17(ارد همكاري مؤثر كارمندان در سازمان د
كت كاركنان در رداري وجود دارد و از طريق مشا ريزي راهبردي با رضايت شغلي رابطة معني مشاركتي و برنامه

م اجراي ها هنگا كنند و از ميزان تعارض و ابهام در نقش تري از اهداف پيدا مي  كاركنان درك دقيق،ريزي برنامه
نشان داد كه مشاركت ) 2002(نتايج تحقيق بيكر به نقل از سرآباداني ). 14(شود  هاي راهبردي كاسته مي برنامه

ها  عالوه نظارت بر مطلوبيت برنامه به. كاركنان در نظارت مداخلة ارزشمندي در كيفيت زندگي كاري سازمان است
 ها براي برقراري ارتباط بهتر با محيط كاري تأثير مثبت داردتوسط كاركنان بر خودشكوفايي و افزايش توانايي آن

  ). 4(شود  افزايش انگيزش آنها ميسبب  و 

نشان داد كه هرچه اعمال مديريت مشاركتي در سازمان بيشتر شود، ) 1382(نتايج تحقيق روشندل اربطاني 
) 1383(حبيبي ). 3(شود  ان كاسته مييابد و از ميزان مقاومت در برابر تغييركاركن انگيزش كاركنان افزايش مي

نيز در تحقيق خود نشان داد كه افزايش اعمال مديريت مشاركتي در سازمان موجب افزايش تعهد سازماني و 
طي تحقيقي نشان داد بين فرهنگ ) 1383(شيخلوي اقدم ). 2(شود  كاهش مقاومت در برابر تغيير كاركنان مي

ستگي مثبتي وجود دارد، به طوري كه هر چه مشاركت كاركنان در ريزي راهبردي همب مشاركتي و برنامه
ها را بهتر  تري شكل خواهد گرفت و افراد اين برنامه تر و كامل هاي منسجم ريزي راهبردي بيشتر شود برنامه برنامه
 طي تحقيقي نشان داد) 1384(نظري كميشاني ). 5(پذيرند و براي اجراي آن تعهد بيشتري خواهند داشت  مي

گيري، رسميت و پيچيدگي  كه هرچه مديريت مشاركتي در سازمان بيشتر اعمال شود، از ميزان تمركز در تصميم
اي عنوان كرد كه مشاركت، روشني نقش و وظيفه و  در مقاله) 2006(پارنت ). 10(شود  سازماني كاسته مي

  ). 18(غيير دارند پذيري با ت بيني در محيط كار، ارتباط مستقيمي با سازگاري و تطبيق خوش

دهد، اين است كه مديريت مشاركتي، رويكردي است كه  شده نشان مي آنچه مطالب و نتايج تحقيقات ارائه
توسعة نيروي انساني را از طريق . سازد نياز انسان به احترام و برابري و در عين حال اظهار وجود را برطرف مي

كاركنان در امور سازماني موجب تسهيل در ارائه و اجراي با افزايش مشاركت گردد،  فرايند مشاركت سبب مي
تر،  شود و با استفاده از نظرهاي بيشتر و اطالعات جامع هاي تغيير براي هماهنگي با تغييرات محيطي مي برنامه

شود و از اين رهگذر حمايت و پشتيباني افراد از نظرها و  هاي مديريتي را موجب مي گيري بهبود در تصميم
به بهبود روابط انساني بين مديريت و كاركنان و منجر دهاي خويش را به همراه دارد و در نهايت دستاور
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هاي ورزشي كشور در صورتيكه  كارگيري اين سبك مديريتي در سازمان بنابراين به. گردد اثربخشي سازمان مي
 را داشته باشند، سبب رشد و هاي الزم براي مشاركت در امور مختلف مديريتي ها توانايي كاركنان اين سازمان

بنابراين باتوجه به مطالب باال، در . هاي ورزشي و در نتيجه رشد و توسعة ورزش كشور خواهد شد توسعة سازمان
اين تحقيق اين فرضيات مطرح است كه بين مديريت مشاركتي و مقاومت كارنان در برابر تغيير در سازمان 

هاي مديريت مشاركتي  بين مؤلفه. رت آموزش و پرورش رابطه وجود داردتربيت بدني و ادارة كل تربيت بدني وزا
گيري و حل مسئله، مشاركت در كنترل و نظارت  گذاري، مشاركت در تصميم ريزي و هدف مشاركت در برنامه(

كتي بين مديريت مشار. ها رابطه وجود دارد با مقاومت در برابر تغيير در هر يك از اين سازمان) ومشاركت در اجرا
 بين مقاومت كاركنان در برابر تغيير در سازمان تربيت بدني و ادارة كل .در اين دو سازمان تفاوت وجود دارد

  .تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش تفاوت وجود دارد

  

  قـروش تحقي

تحقيق حاضر، تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است كه با توجه به مباني نظري و علمي تحقيق از نوع 
  .آوري اطالعات ميداني است يقات كاربردي و از لحاظ روش جمعتحق

  جامعه و نمونة آماري

و ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش و )  نفر300(جامعة آماري تحقيق، كارشناسان سازمان تربيت بدني 
العة مقدماتي و  نفر از كارشناسان سازمان تربيت بدني با استفاده از اطالعات مط126بودند كه )  نفر38(پرورش 
 كارشناس ادارة كل تربيت بدني وزارت 38گيري سيستماتيك و  گيري و اجراي روش نمونه  نمونهnفرمول 

  .شمار به عنوان نمونة تحقيق انتخاب شدند آموزش و پرورش به روش تمام

  هاي آماري ابزار تحقيق و روش

ساختة مديريت مشاركتي و مقاومت در برابر  قها، دو پرسشنامة محق آوري داده ابزار مورد استفاده براي جمع
روايي محتوايي و صوري ابزارهاي تحقيق از طريق مطالعة مباني نظري و تحقيق با استفاده از نظر . تغيير بود



 ...بررسي  مديريت مشاركتي و مقاومت كاركنان در برابر تغيير در سازمان تربيت بدني و ادارة كل تربيت بدني 

 

11

پايايي ابزارهاي تحقيق از طريق آزمون ضريب آلفاي كرونباخ . استادان و متخصصان در اين زمينه لحاظ شد
دست   به70/0 و براي پرسشنامة مقاومت در برابر تغيير 82/0شنامة مديريت مشاركتي محاسبه شد كه براي پرس

هاي آمار توصيفي مانند ميانگين  ها، در اين پژوهش از روش دهي به سؤاالت تحقيق و تحليل داده براي پاسخ. آمد
فاده از ميانگين هر يك به اين صورت كه براي توصيف مديريت مشاركتي با است. و انحراف استاندارد استفاده شد

هاي متغير مديريت مشاركتي به تجزيه و تحليل سؤاالت پرسشنامه و در كل توصيف مديريت  از سؤاالت و مؤلفه
عالوه توصيف مقاومت در برابر تغيير با استفاده از  به. هاي مورد بررسي پرداخته شد مشاركتي در سازمان

براي انجام اين كار از ميانگين و انحراف معيار . ورت گرفتهاي مربوطه ص ازمانسپرسشنامة اين متغير در 
از آنجا كه اين تحقيق درصدد بررسي رابطه و تفاوت بين متغيرها . هاي مقاومت در برابر تغيير استفاده شد نمره

مون ها توسط آز براي تعيين رابطة بين متغيرها ابتدا نرمال بودن داده. بود، از آمار استنباطي نيز استفاده شد
 براي تعيين رابطة بين متغيرها 2 تأييد و سپس از آزمون ضريب همبستگي پيرسون1كلموگروف اسميرنف

 براي جوامع مستقل استفاده شد كه براي اجراي اين tبراي تعيين تفاوت بين متغيرها از آزمون . استفاده شد
  . اجرا شدtن  بررسي و سپس آزمو3ها توسط آزمون لون آزمون ابتدا شرط تجانس واريانس

  

  هاي تحقيق نتايج و يافته

  هاي توصيفي يافته) الف

در اين قسمت نخست مشخصات فردي جامعة مورد بررسي ارائه، سپس مديريت مشاركتي و مقاومت در 
  ).1جدول (شود  هاي مورد بررسي توصيف مي برابر تغيير در سازمان

  :نتايج توصيفي تحقيق نشان داد

 40 درصد 48 ساله، 20 – 30 درصد 24.  درصد زن هستند47 درصد مرد و 53،  نمونة مورد بررسي141از 
 19 سال، 5 تا 1 درصد بين 11.  سال به باال بودند51 درصد 1 ساله بودند و 41 – 50 درصد 27 ساله، 31 –

                                                            
1 -  One – Sample Kolmogrov – Smirnov Test 
2   - Pearson Correlation 
3  - Leven's Test for Equality of Variances 
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مونه  درصد از افراد ن13 سال و 20 تا 16 درصد بين 17 سال، 15 تا 11 درصد بين 40 سال، 10 تا 6درصد بين 
 18 درصد كارشناسي، 60 درصد كارداني، 12 درصد افراد در سطح ديپلم، 7.  سال سابقة كار داشتند21باالي 

 27و )  قطعي–آزمايشي ( درصد به صورت رسمي 73.  درصد در سطح دكترا بودند3ارشد و  درصد كارشناسي
  .مشغول به كار بودند)  قراردادي–پيماني (درصد به صورت غيررسمي 

كارگيري سبك مديريت  هاي مورد بررسي نشان داد كه ميزان به يف مديريت مشاركتي در سازمانتوص
ريزي و  هاي مديريت مشاركتي شامل مشاركت در برنامه مشاركتي، ميزان مشاركت كاركنان در هريك از مؤلفه

  ر اجرايگيري و حل مسئله، مشاركت در كنترل و نظارت و مشاركت د گذاري، مشاركت در تصميم هدف
 امور اداري و سازماني در هر دو سازمان تربيت بدني و ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش كم است 

  ).1جدول (

  هاي مورد بررسي هاي آن در سازمان  ميانگين مديريت مشاركتي و زيرمؤلفه– 1جدول 

  مولفه

  سازمان

مشاركت در 
برنامه ريزي و 
  هدف گذاري

مشاركت در 
ري تصميم گي

  و حل مسئله

مشاركت در 
كنترل و 
  نظارت

مشاركت 
  در اجرا

مديريتي 
  مشاركتي

  m 73/1 =m  84/1 =m  05/2 =m  84/1 =m= 74/1  سازمان تربيت بدني 

  m  86/1 =m  08/2 =m  25/2 =m  03/2 =m= 93/1  تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش

  

نشان داد كه مقاومت كاركنان در برابر تغيير در هاي مورد بررسي  توصيف مقاومت در برابر تغيير در سازمان
  ).2جدول (هر دو سازمان مورد بررسي زياد است 



 ...بررسي  مديريت مشاركتي و مقاومت كاركنان در برابر تغيير در سازمان تربيت بدني و ادارة كل تربيت بدني 

 

13

  هاي مورد بررسي  ميانگين كل مقاومت در برابر تغيير در سازمان– 2جدول 

 متغير

  سازمان
  ميانگين مقاومت در برابر تغيير

  m = 47/2  سازمان تربيت بدني 

  m = 49/2  ورش تربيت بدني وزارت آموزش و پر

  

  هاي استنباطي يافته) ب

  هاي مورد بررسي  ارتباط بين مديريت مشاركتي و مقاومت در برابر تغيير در سازمان-3جدول 

  مديريت مشاركتي
  متغير

  نتيجه گيري  يراسطح معني د  ضريب همبستگي

  رد فرض صفر  000/0  - 57/0  سازمان تربيت بدني

  و پرورشتربيت بدني وزارت آموزش 
  مقاومت

  رد فرض صفر  000/0  -56/0

01/0 P< 

 است بنابراين فرضية صفر رد و 01/0دست آمده كمتر از  داري به باتوجه به نتايج آزمون پيرسون، سطح معني
توان گفت بين مديريت مشاركتي با   درصد اطمينان مي99به اين معني كه با . شود فرضية مقابل تأييد مي
دهد كه بين مديريت مشاركتي و مقاومت   نشان مي3جدول . داري وجود دارد ابطة معنيمقاومت در برابر تغيير، ر

توان گرفت هرچه سبك ميدريت مشاركتي  در برابر تغيير رابطة منفي و معكوسي وجود دارد بنابراين نتيجه مي
  .يابد و برعكس بيشتر اجرا شود، مقاومت در برابر تغيير كاهش مي
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  در برنامه ريزي و هدف گذاري با مقاومت در برابر تغيير در سازمان هاي اركت ارتباط بين مش– 4جدول 
  مورد بررسي

   مشاركت در برنامه ريزي و هدف گذاري
  متغير

  نتيجه گيري   داريسطح معني  ضريب همبستگي

  رد فرض صفر  000/0  -41/0  سازمان تربيت بدني

  تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش
 مقاومت

  رد فرض صفر  000/0  -35/0

05/0 P< 

 است بنابراين فرضية صفر رد و 05/0دست آمده كمتر از  داري به باتوجه به نتايج آزمون پيرسون، سطح معني
ريزي و  توان گفت بين مشاركت در برنامه  درصد اطمينان مي95شود، به اين معني كه با  فرضية مقابل تأييد مي

  .داري وجود دارد بطة معنيگذاري با مقاومت در برابر تغيير را هدف

گذاري با مقاومت در برابر تغيير، رابطة منفي  ريزي و هدف دهد كه بين مشاركت در برنامه  نشان مي4جدول 
گذاري بيشتر شود  ريزي و هدف توان گفت هرچه مشاركت در برنامه بنابر اين نتيجه مي. و معكوسي وجود دارد

  .به عكسيابد و  مقاومت در برابر تغيير كاهش مي

  

  مورد بررسيتصميم گيري و حل مسئله با مقاومت در برابر تغيير در سازمان هاي  ارتباط بين مشاركت در – 5جدول 

  مشاركت در تصميم گيري و حل مسئله
  متغير

  نتيجه گيري  يرداي سطح معن  ضريب همبستگي

  رد فرض صفر  000/0  -43/0  سازمان تربيت بدني

  آموزش و پرورشتربيت بدني وزارت 
  مقاومت

  قبول فرض صفر  126/0  -25/0

01/0 P< 
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.  است01/0دست آمده در سازمان تربيت بدني كمتر از  داري به باتوجه به نتايج آزمون پيرسون، سطح معني
توان گفت بين   درصد اطمينان مي99به اين معني كه با . شود بنابراين فرضية صفر رد و فرضية مقابل تأييد مي

داري وجود دارد ولي سطح  گيري و حل مسئله با مقاومت در برابر تغيير، رابطة معني ميممشاركت در تص
بنابراين فرضية صفر تأييد و فرضية .  است126/0دست آمده در تربيت بدني آمزوش و پرورش  داري به معني

مت در برابر گيري و حل مسئله با مقاو دهد كه بين مشاركت در تصميم  نشان مي5جدول . شود مقابل رد مي
توان گفت هرچه مشاركت  بنابر اين نتيجه مي. تغيير رابطة منفي و معكوسي در سازمان تربيت بدني وجود دارد

  .يابد و به عكس گيري و حل مسئله بيشتر شود، مقاومت در برابر تغيير كاهش مي در تصميم

  

  هاي مورد بررسي تغيير در سازمانكنترل  و نظارت با مقاومت در برابر  ارتباط بين مشاركت در – 6جدول 

  مشاركت در كنترل و نظارت
  متغير

  نتيجه گيري   داريسطح معني  ضريب همبستگي

  رد فرض صفر  000/0  -34/0  سازمان تربيت بدني

  تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش
  مقاومت

  رد فرض صفر  000/0  -44/0

01/0 P< 

 است، بنابراين فرضية صفر رد و 01/0دست آمده كمتر از  ي بهدار آزمون پيرسون سطح معنيج باتوجه به نتاي
توان گفت بين مشاركت در كنترل و نظارت   درصد اطمينان مي99 كه با  شود به اين معني مقابل تأييد مي فرضية

دهد كه بين مشاركت در كنترل و   نشان مي6جدول . داري وجود دارد با مقاومت در برابر تغيير، رابطة معني
توان گفت هر چه مشاركت  رت و مقاومت در برابر تغيير رابطة منفي و معكوسي وجود دارد بنابر اين نتيجه مينظا

  . عكسريابد و ب كاركنان در كنترل و نظارت بيشتر شود مقاومت در برابر تغيير كاهش مي
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  د بررسيهاي مور تغيير در سازماناجرا با مقاومت در برابر  ارتباط بين مشاركت در – 7جدول 

  مشاركت در اجرا
  متغير

  نتيجه گيري  ي داريسطح معن  ضريب همبستگي

  رد فرض صفر  000/0  -51/0  سازمان تربيت بدني

  تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش
  مقاومت

  رد فرض صفر  000/0  -45/0

01/0 P< 

بنابراين فرضية صفر رد و  است 01/0دست آمده كمتر از  داري به باتوجه به نتايج آزمون پيرسون، سطح معني
توان گفت بين مشاركت در اجرا با مقاومت   درصد اطمينان مي99 ديگر با  به عبارت. شود فرضية مقابل تأييد مي

دهد كه بين مشاركت در اجرا و مقاومت در برابر   نشان مي7جدول . داري وجود دارد در برابر تغيير، رابطة معني
توان گفت هر چه مشاركت كاركنان در اجراي امور اداري و  د دارد، بنابراين ميتغيير رابطة منفي و معكوسي وجو

  .يابد و به عكس سازماني بيشتر شود مقاومت در برابر تغيير كاهش مي

   تفاوت بين مديريت مشاركتي در سازمان تربيت بدني با تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش– 8جدول 

  سازمان
تعداد 
  نمونه

  سطح معناداري  آزمون  راف استاندارد  انح±ميانگين

  T-test 004/0  89/35± 18/7  103  سازمان تربيت بدني

      63/39± 63/5  38  تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش 

05/0 P< 

 است بنابراين فرضية صفر رد و فرضية 05/0دست آمده كمتر از  داري به  سطح معني8باتوجه به جدول 
توان گفت بين مديريت مشاركتي در سازمان   درصد اطمينان مي99شود به اين معني كه با  مقابل تأييد مي

  .جود داردداري و  كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش تفاوت معني تربيت بدني با ادارة
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  تفاوت بين مقاومت در برابر تغيير در سازمان تربيت بدني با تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش_ 9جدول 

  سازمان
تعداد 
  نمونه

  سطح معناداري  آزمون   انحراف استاندارد±ميانگين 

  T-test 361/0  69/45 ± 33/7  103  سازمان تربيت بدني

      50/44 ± 25/5  38  تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش 

05/0 P< 

 است بنابراين فرضية صفر تأييد و فرضية 05/0دست آمده بيشتر از  داري به ، سطح معني9باتوجه به جدول 
كل تربيت بدني  شود به اين معني كه بين مقاومت در برابر تغيير در سازمان تربيت بدني با ادارة  مقابل رد مي

  .وجود نداردداري  وزارت آموزش و پرورش تفاوت معني

  

  گيري بحث و نتيجه

هدف از اين تحقيق، بررسي و شناخت ابعاد مديريت مشاركتي و مقاومت كاركنان در برابر تغيير و مقايسه و 
. تبيين رابطة بين اين دو متغير در سازمان تربيت بدني و ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش بود

هاي مديريت مشاركتي شامل مشاركت در  ت كاركنان در هر يك از مؤلفهبررسي كلي نشان داد كه ميزان مشارك
گيري و حل مسئله، مشاركت در كنترل و نظارت و مشاركت در  گذاري، مشاركت در تصميم ريزي و هدف برنامه

اجراي امور اداري و سازماني در هر دو سازمان تربيت بدني و ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش كم 
همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه وضعيت ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش در هر چهار . ستا

  . مؤلفة مديريت مشاركتي از سازمان تربيت بدني بهتر بود

كارگيري مديريت مشاركتي در سازمان تربيت بدني و ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش و  توصيف كلي به
كارگيري سبك مديريتي مشاركتي در سازمان تربيت بدني و ادارة كل تربيت بدني  ميزان بهپرورش نشان داد كه 

كارگيري سبك مديريت مشاركتي نشان داد ادارة كل  مقايسة دو سازمان در به. وزارت آموزش و پرورش كم است
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كار  يشتر بهتربيت بدني وزارت آموزش و پرورش سبك مديريت مشاركتي را نسبت به سازمان تربيت بدني ب
همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه ميزان مقاومت در برابر تغيير در . هرچند اين مقدار بسيار كم است. رديگ مي

در نهايت مقايسة وضعيت مقاومت در برابر تغيير در اين دو سازمان . دو سازمان مورد بررسي به نسبت زياد است
  .ير وضعيت تقريباً مشابهي دارندنشان داد هر دو سازمان مورد بررسي در اين متغ

داري در هر دو  هاي تحقيق نشان داد بين مديريت مشاركتي و مقاومت در برابر تغيير، رابطة معني يافته
توان گفت هرچه  دست آمده منفي و معكوس بود به طوري كه مي رابطة به. سازمان مورد بررسي، وجود دارد

اين نتيجة تحقيق با . ود از مقاومت در برابر تغيير كاسته خواهد شدمديريت مشاركتي بيشتر در سازمان اعمال ش
، )1375(، ميركمالي )1997(، جيمز ساترلند كالرك )1995(، رايس )1978(نتايج تحقيقات وان مسلينگ 

  .همخواني دارد) 2006(و پارنت ) 2003(، بنبروگ )2002(، آبرين )1383(، حبيبي )13829(روشندل اربطاني 

توان گفت هرچه اعمال مديريت مشاركتي در سازمان تربيت بدني و ادارة كل  به مطالب باال ميبا توجه 
ها در پي ايجاد تغييرات بنيادي و  تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش بيشتر شود، چنانچه مديران اين سازمان

فلسفة اساسي مديريت . اهد شدسازنده در سازمان باشند، از ميزان مقاومت كاركنان در برابر تغييرات كاسته خو
اي براي نوآوري در محيط كار  اي است براي كنترل كيفيت، همچنين اين اصطالح مفهوم گسترده مشاركتي پايه

وري نيروي كار قبول فلسفة مديريت مشاركتي را  امروزه سطح بااليي از عدم رضايت كاركنان و كاهش بهره. است
تفاوتي و  اس نظر متخصصان علوم اجتماعي، عدم رضايت كاركنان، بيبراس. كند با انگيزة بيشتر مواجه مي

هاي كاري تخصصي و افزايش دواير سازمان محسوب  وري، افزايش بخش انگيزگي، عناصر حياتي در افت بهره بي
  . شوند مي

يل هاي كاري با انگيزش ارتباط دارد و كاركنان زماني از حل مسا به طور معمول در محيط كار اغلب چالش
به طور كلي نيازهاي همبستگي و استقالل . كنند كه در كار شريك باشند برند و مشكالت را قبول مي لذت مي

شود و آنها در صورتي كه در  زيردستان زماني كه كنترل كمي از جانب رهبران صورت گيرد، ارضا مي
هاي كامل خود را نيز در كار  واناييشوند، ت  ها مشاركت داشته باشند عالوه بر اينكه برانگيخته مي گيري تصميم

هاي ورزشي كشور، توانمند كردن، برانگيختن و مشاركت  ويژه سازمان هاي امروزي به در سازمان. دهند نشان مي
وري  ها و حل مسايل و ارتقاي بهره شود افراد سازمان فعاالنه دربارة روش دادن افراد در امور داخلي، موجب مي
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ها برخوردار سازند و  حل ها و راه ها، انديشه اي از طرح يريت سازمان را از گنجينة غنيسازماني بينديشند و مد
در چنين فضايي، چنانچه نوآوري، خالقيت و تغييرات عمده در . براي نيل به اهداف سازماني از آنها بهره جويند

شند، سرعت انجام تغييرات ويژه زماني كه كاركنان خود در طراحي تغييرات سهيم با گيري باشد و به حال شكل
شود و سطح رضايت  يابد و از ميزان مقاومت در برابر تغييرات سازنده و مفيد براي سازمان كاسته مي افزايش مي

بنابراين مشاركت كاركنان . شود وري باالي سازماني منجر مي يابد و در نهايت به بهره شغلي كاركنان افزايش مي
گيرد و  كارهايي است كه در جهت كسب رضايت مشتريان در سازمان صورت ميعامل اصلي بهبود مستمر فرايند 

در نتيجة چنين بهبودي در . بهبود مستمر در جهت كسب رضايت مشتري، جوهرة اصلي بهبود سازماني است
  .هاي بزرگ ورزشي كشور، سطح و وضعيت ورزش كشور بهبود خواهد يافت سازمان

هاي تحقيقاتي، نبود مراكز اطالعاتي  رزشي كشور، ضعف در فعاليتهاي و واقعيت اين است كه در سازمان
فراگير، كمبود كارشناسان باتجربه، نگراني مديران از تضعيف موقعيت خود، نداشتن خصلت كارگروهي و كمبود 

ن بنابراين باتوجه به اي. هاي الزم مشكالت فراواني را در زمينة اجراي مديريت مشاركتي ايجاد كرده است آموزش
مديران سازمان . شود ها ارائه مي عوامل پيشنهادهاي زير براي اجراي صحيح مديريت مشاركتي در اين سازمان

تربيت بدني و ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش براي درگير كردن كاركنان خود در فرايندهاي 
را فراهم سازند؛ در دو سازمان ... اي و  دورههاي  مختلف سازماني، ابزارهاي الزم مانند نظام پيشنهادها، نظرسنجي

مورد بررسي موانع اصلي مشاركت كاركنان در فرايندهاي سازماني شناسايي شود و براي رفع آنها اقدامات الزم 
صورت پذيرد؛ مديريت عالي سازمان از مشاركت كاركنان در امور مختلف سازماني حمايت عملي كند و به 

هاي الزم زمينه را براي مشاركت  ها و تشويق د و باور قلبي داشته باشد و با پاداشهمفكري با كاركنان اعتقا
همچنين براي ايجاد تغييرات بنيادي در سازمان از مشاركت . كاركنان در امور مختلف سازماني فراهم سازد

اي  ر تغييرات سازندهعمل آيد تا به اين ترتيب از مقاومت منفي كاركنان در براب كاركنان در طراحي تغيير كمك به
هاي آموزشي مختلف براي مديران سازمان تربيت  بنابراين نياز به كارگاه. كه قصد انجام آن است، كاسته شود

بدني و ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش در زمينة اهداف، شرايط الزم، نحوة اجرا و مشكالت اجرايي 
هاي الزم براي اجراي آن را  ها با اين نظام، مهارت ان اين سازمانمديريت مشاركتي است تا ضمن آشنايي مدير

شود مشاركت و نحوة اجراي آن در اين دو سازمان از نظر شكل و ماهيت در  در نهايت پيشنهاد مي. كسب كنند
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هاي ارزيابي مشاركت كاركنان و  همچنين فرم. قانون اداري تعريف و اشكال و ابعاد آن طراحي و تدوين شود
  هاي مناسب و  هاي الزم براي سنجش چگونگي و سطح مشاركت كاركنان همراه با ارائة پاداش خصشا

همچنين از آنجا كه ساختار و تشكيالت سازمان تربيت بدني و ادارة كل .  ويژه طراحي و تدوين شود هايتشويق
ركتي نيست، بايد تغيير و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش گرايش به تمركز دارد و مناسب نظام مديريت مشا

  .هاي سازماني متناسب با مديريت مشاركتي صورت گيرد نامه تحوالتي در ساختار اداري، قوانين و مقررات و آيين

گذاري با مقاومت در برابر  ريزي و هدف هاي تحقيق اين بود كه بين مشاركت در برنامه يكي ديگر از يافته
به اين معني . اين رابطه منفي و معكوس است. داري وجود دارد ابطة معنيتغيير در هر دو سازمان مورد بررسي، ر

گذاري سازماني بيشتر شركت داشته باشند از ميزان مقاومت در برابر آنها  ريزي و هدف كه هرچه افراد در برنامه
اقدم ، شيخلوي )2002(، سون هي كيم )1986(اين نتيجة تحقيق با نتايج تحقيقات فاين . كاسته خواهد شد

  .همخواني دارد) 1383(

كنندة  هاي سازمان، تعيين توان گفت سهيم بودن كاركنان در تعيين اهداف و ارزش باتوجه به مطلب باال مي
دهد كه مشاركت در تعيين  هاي مختلف نشان مي نتيجة بررسي. اعمال كاركنان در جهت منافع سازمان است

نيازهاي مشاركت را فراهم آورد و از طرف ديگر تفويض  گر مدير پيش بنابراين ا،بخشد اهداف، كاركرد را بهبود مي
اي دميده شده و  اختيار عمومي به كاركنان ارائه دهد، در آن زمان متوجه خواهد شد كه در سازمانش روح تازه

هاي جديد با  كنند و پذيرش اهداف و برنامه گذاري شركت مي ريزي و هدف افراد با اشتياق كامل در برنامه
بنابراين اگر مديران دو سازمان ورزشي كشور يعني سازمان تربيت بدني و . گيرد مقاومت و تنش كمتر صورت مي

ها و  ريزي هاي مشاركت بيشتر كاركنان را در برنامه ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش، زمينه
كه  هنگامي. سر سازمان افزايش يابدشوند كه شناخت در سرا هاي سازماني فراهم سازند، موجب مي گذاري هدف

هاي دشوارتر و باالتري را نسبت به آنچه مدير ممكن است  كاركنان در تعيين اهداف مشاركت داده شوند، هدف
شده از  هاي تعيين با آنكه هدف. دهد گزينند كه اين عمل كارايي سازماني را افزايش مي به آنها تحميل كند، برمي

شود، با اين حال كاركنان به طور معمول  هايي است كه در وضع معمولي تعيين مي هدفراه مشاركت، باالتر از 
در نهايت چنين مشاركتي، فضاي سازماني . اند پذيرند زيرا خود در انتخابشان مشاركت داشته تر مي آنها را آسان

ارتقاي پيامد آن شت كه وري و اثربخشي سازماني را در پي خواهد دا آورد و بهره آكنده از اعتماد به وجود مي
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نيازهاي مشاركت افراد در  شود مديران اين دو سازمان پيش  ميدبنابراين پيشنها. بودسطح ورزش كشور خواهد 
هاي سازمان را فراهم آورند و از طرفي ديگر تفويض اختيار عمومي به كاركنان ارائه  گذاري ها و هدف ريزي برنامه
اي دميده شده و افراد با اشتياق كامل در   كه در سازمانشان روح تازه در آن زمان متوجه خواهند شد،دهند
تر و تعهد بيشتر براي اجراي  تر و غني هاي كامل جويند كه نتيجة آن برنامه گذاري شركت مي ريزي و هدف برنامه

  .آنهاست

ومت در برابر گيري و حل مسئله با مقا هاي ديگر اين تحقيق اين بود كه بين مشاركت در تصميم از يافته
به اين معني كه . اين رابطة منفي و معكوس است. داري وجود دارد تغيير در سازمان تربيت بدني رابطة معني

هاي سازماني بيشتر باشد، از مقاومت كاركنان در برابر تغييرات سازنده  گيري هرچه مشاركت كاركنان در تصميم
اي  با وجود اين، چنين رابطه. يابد وي كاركنان افزايش ميشود و ميزان پذيرش تصميمات از س و مفيد كاسته مي

اين نتيجة تحقيق با نتايج . بين اين دو متغير در ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش يافت نشد
، ادوارد لنس جي )1375(، ميركمالي )1993(، هوي و تارتر )1986(، ميلرو مونگ )1983(تحقيقات جكسون 

  .همخواني دارد) 1384(ميشاني و نظري ك) 2002(

اي انساني در سازمان، اغلب به  عنوان جنبه گيري به توان گفت مشاركت در تصميم باتوجه به مطالب باال مي
در اين فرايند . رود كار مي اي مناسب براي برانگيختن افزايش كارايي كاركنان و تغيير وضع موجود به عنوان وسيله

گيري در دست افراد خاص  شوند و از تمركز تصميم هاي سازماني شريك مي گيري مديران و كاركنان در تصميم
گيري به كاهش فشارهاي شغلي، افزايش كيفيت و پذيرش  در ضمن مشاركت افراد در تصميم. شود جلوگيري مي

 توان گفت اگر باتوجه به اين موضوع مي. شود تصميمات وكاهش ميزان تمايل به ترك خدمت كاركنان منجر مي
گيري ندهند از يك سو كاركنان  هاي ورزشي كشور اهميتي به مشاركت كاركنان خود در تصميم مديران سازمان

هاي فكري و مشاركت  از سوي ديگر، مديران سازمان از كمك. براي مشاركت از خود تمايلي نشان نخواهند دارد
سته از سازمان خود از لحاظ عاطفي در چنين محيطي كاركنان به طور ناخوا. هاي كاركنان محروم خواهند شد

ها  بنابراين به رؤساي اين سازمان. كنند كه اين مسئله پيامدهاي منفي زيادي در برخواهد داشت قطع رابطه مي
هاي سازماني كه موجب ايجاد  گيري شود باتوجه به اهميت بسيار زياد مشاركت افراد در تصميم پيشنهاد مي

شود و پذيرش تصميمات مديريتي را از سوي كاركنان به دنبال  ن بين افراد ميمحيطي حاكي از اعتماد و اطمينا
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هاي سازماني را فراهم آورند و تا حد ممكن حق  گيري هاي الزم مشاركت كاركنان در تصميم دارد، زمينه
  .ويژه امور مربوط به خود كاركنان را به آنها واگذار كنند گيري در امور مختلف سازماني و به تصميم

هاي ديگر اين تحقيق اين بود كه بين مشاركت در كنترل و نظارت با مقاومت در برابر تغيير در هر دو  از يافته
به اين معني كه هرچه . اين رابطه منفي و معكوس است. داري وجود دارد سازمان مورد بررسي رابطة معني

اومت كاركنان در برابر تغييرات سازنده و مشاركت كاركنان در كنترل و نظارت امور سازماني بيشتر باشد، از مق
  . خواني داردهم) 2002(و بيكر ) 1379(اين نتيجة تحقيق با نتايج تحقيقات تقوايي . شود مفيد سازمان كاسته مي

شود كاركنان ضمن ارزيابي امور  مشاركت كاركنان در كنترل و نظارت امور سازماني و كار خود سبب مي
ها آگاهي يابند و براي رفع آن، چنانچه نياز به ايجاد تغيير باشد،   كمبودها و كاستيصورت گرفته در سازمان، به

همچنين وقتي كاركنان در تعيين محورهاي ارزشيابي كار خود مشاركت . خود براي اجراي آن پيشقدم شوند
ها، انجام  نهها در اين زمي موارد كليدي و حساس اشاره كنند و ضمن ديدن ضعفبر توانند  داشته باشند، مي

هنگامي كه كاركنان بر امور مربوط به كار خود و امور ديگر سازماني . تغييرات سازنده را با كمال ميل پذيرا باشند
. شود كنند و نوعي كنترل دروني بر آنها حاكم مي نظارت داشته باشند، به سازمان و كار خود احساس تعهد مي

شود كه  رو پيشنهاد مي از اين. سازد نياز مي شمار بي هاي كنترلي بي كارگيري اهرم چنين حالتي سازمان را از به
هاي استقالل و خودكنترلي و خودراهبري را براي كاركنان فراهم سازند و  هاي مورد بررسي زمينه مديران سازمان
القيت و هاي رسمي و افراط و تفريط در كنترل اجتناب ورزند، زيرا كنترل زياد موجب كاهش خ از اعمال كنترل

  .شود نوآوري كه الزمة ايجاد تغيير است، مي

يافتة ديگر اين تحقيق اين بود كه بين مشاركت در اجرا و مقاومت در برابر تغيير در هر دو سازمان مورد 
اين رابطه منفي و معكوس است، به اين معني كه هر چه مشاركت كاركنان . داري وجود دارد بررسي رابطة معني

در اين راستا . يابد مختلف سازماني بيشتر شود، ميزان مقاومت كاركنان در برابر تغيير كاهش ميدر اجراي امور 
با اين حال مشاركت كاركنان در اجراي امور سازماني و تشويق مديريت سازمان براي . نتايج مشابهي يافت نشد

. شود در بين كاركنان ميوجود آمدن روحية گروهي و حس همدلي  مشاركت كاركنان در انجام امور موجب به
اين فرايند نفوذ و تأثير را در بين افرادي كه از . مشاركت براي پديد آوردن روية گروهي قابليت نماياني دارد

كند و بين گرفتاري مديران و زيردستان در فرايند تهية اطالعات،  لحاظ سلسله مراتبي نابرابرند، تسهيم مي
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شود  چنين فضايي موجب توسعة نيروي انساني مي. كند عادل برقرار ميگيري و تالش براي حل مشكل، ت تصميم
هاي  اگر چنين جوي در سازمان. اي اعم از فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است كه اين امر الزمة هرگونه توسعه

رو به رؤساي اين  از اين. ورزشي كشور شكل بگيرد، شاهد توسعه و بهبود سطح ورزش كشور خواهيم بود
هاي الزم براي مشاركت افراد در انجام امور مختلف سازماني را فراهم سازند  شود كه زمينه ها پيشنهاد مي سازمان

موقع براي انجام كارگروهي را در تمام امور  هاي مناسب و به و تشويق و ترغيب كاركنان همراه با ارائة پاداش
  .سازماني مدنظر قرار دهند

بين مديريت مشاركتي در سازمان تربيت بدني با ادارة كل تربيت بدني يافتة ديگر اين تحقيق اين بود كه 
از مقايسة ميانگين مديريت مشاركتي در سازمان تربيت . داري وجود دارد وزارت آموزش و پرورش تفاوت معني

 گفت توان  است مي03/2 است با ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش كه برابر با 84/1بدني كه برابر با 
كارگيري سبك مديريت مشاركتي در ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش نسبت به سازمان  كه به

  .با اين حال اين مقدار در هر دو سازمان كم است. تربيت بدني بيشتر است

تربيت  كل   ديگر اين تحقيق اين بود كه بين مقاومت در برابر تغيير در سازمان تربيت بدني با ادارة يافتة
ميانگين مقاومت در برابر تغيير در سازمان تربيت . داري وجود ندارد بدني وزارت آموزش و پرورش تفاوت معني

دهد كه  اين نشان مي.  است49/2 و 47/2ترتيب برابر با  بدني و ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش به
 ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش مشابه ميزان مقاومت در برابر تغيير در سازمان تربيت بدني و

  .ها، اين مقدار زياد است با اين حال در هر دو اين سازمان. است

هاي پژوهشي نشان داد كه بين مديريت مشاركتي و مقاومت در برابر تغيير رابطة منفي و  طور كلي يافته به
يت مشاركتي در سازمان بيشتر شود، از ميزان معكوسي وجود دارد به اين معني كه هرچه ميزان اعمال مدير

هاي  هاي ورزشي كشور ضعف در فعاليت واقعيت اين است كه در سازمان. شود مقاومت در برابر تغيير كاسته مي
تحقيقاتي، نبود مراكز اطالعاتي فراگير، كمبود كارشناسان باتجربه، نگراني مديران از تضعيف موقعيت خود، 

هاي الزم، مشكالت فراواني را در زمينة اجراي مديريت مشاركتي   و كمبود آموزشنداشتن خصلت كارگروهي
ها با مشكل  بنابراين باتوجه به اين عوامل، اجراي صحيح مديريت مشاركتي در اين سازمان. ايجاد كرده است
ريزي،  مههمچنين عدم توجه به مشاركت كاركنان در كاركردهاي مختلف مديريتي همچون برنا. مواجه شده است
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ها و تغييرات جديد را كه خود در طراحي آن  شود كاركنان برنامه موجب مي... گيري و كنترل و نظارت و  تصميم
هاي  رو مديران عالي سازمان از اين. سهيم نبودند، به آساني نپذيرند و در مقابل آن از خود مقاومت نشان دهند

فرايندهاي مختلف سازماني از طريق ابزارهايي مانند نظام توانند با درگير كردن كاركنان خود در  ورزشي مي
همچنين شناسايي موانع اصلي مشاركت كاركنان در فرايندهاي سازماني ... اي و  هاي دوره پيشنهادها، نظرسنجي

و حمايت عملي از مشاركت كاركنان در امور مختلف سازماني و اعتقاد و باور قلبي به همفكري و مشورت با 
هاي ايجاد تغييرات  ترين منابع سازماني است، زمينه ضمن بها دادن به منابع انساني خود كه از مهمكاركنان، 

هاي آموزشي  ريزي در ضمن با برنامه. بنيادي و سازنده را در سازمان براي تطابق با تغييرات محيطي فراهم سازند
هاي نو در زمينة   تحقيقات جديد، روشمختلف براي ارتقاي علمي نيروي انساني در سازمان، زمينة آشنايي با

  .كنندة تحقق نظام مديريت مشاركتي است، فراهم سازند را كه تسهيل... انجام كار و 
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