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هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین جوّ سازمانی و مشارکت       
های مدرسه بود. جامعه آماری گیریمعلمان تربیت بدنی در تصمیم

مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه بدنی تربیت پژوهش شامل معلمان 

نفر( که بر اساس  483اول و متوسطه دوم شهرستان اراک بودند )
نفر از آنها به  418جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان، 

ای به عنوان نمونه آماری انتخاب گیری تصادفی طبقهصورت نمونه
جوّ سازمانی  ارداستاندهای ها از پرسشنامه شدند. برای گردآوری داده

گیری ( و مشارکت در تصمیم4381تعدیل شده لیتوین و استرینجر )

ها با استفاده از رگرسیون ( استفاده شد. داده1113المبرت و هوگان )
تجزیه و  19گام به گام در بسته نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 

های پژوهش نشان داد که جوّ سازمانی مدارس تحلیل شدند. یافته
های گیریمعلمان تربیت بدنی در تصمیممشارکت د مطالعه و مور

مدرسه در حد متوسط بود. همچنین، بین جوّ سازمانی و مشارکت 

های مدرسه رابطه آماری معناداری وجود گیریمعلمان در تصمیم
های ساختار، پاداش، برخورد و خرده مقیاسبه ترتیب داشت. بعالوه، 

های مدارس گیریت بدنی در تصمیممشارکت معلمان تربیبر ضوابط 
این خرده مقیاس ها بتواند زمینه رسد بهبود به نظر میتاثیر داشتند. 

های مدرسه را گیریعلمان در تصمیممشارکت بیشتر این دسته از م
های آنها نیز برای دستیابی به اهداف از توانمندیبوجود آورد بطوریکه 

 مدارس استفاده شود.

 

 هاي کليديواژه
گیری، مدارس، معلمان تربیت جوّ سازمانی، مشارکت در تصمیم     

 بدنی.

 

 
 

 

 
 

      The purpose of this research was studying 

relationship between organizational climate and 
participation of physical education teachers' in Arak 

school’s decision Makings. The statistical 

population was elementary, middle and high 

school’s physical education teachers in Arak (189 

teacher’s) which based on Krejcy and Morgan’ 
table, 128 teachers’ by stratified random sampling 

were selected as samples. To collect the data, 

organizational climate Litwin and Stringer (1986) 

and Lambert's and Hogan participation in decision 

making (2009) questionnaires were used. Data were 
analyzed by using stepwise regression in SPSS23 

software. The results showed that organizational 

climate and participation of physical education 

teachers' in school’s decision making was in 

moderate rate. Also, there was relationship between 
organizational climate and participation of physical 

education teacher’s in school’s decision Makings. In 

addition, sub-scales such as structure, reward, 

conflict and standards had influence on participation 

in decision making. It seems, improving these sub-
scales can be enhancing participation of physical 

education teacher’s in school’s decision Makings so 

that used to capabilities of them for achieve of 

schools aims.  
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 401 4931، تابستان 41، شماره چهارممطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 

 

 مقدمه

و  هستند مقایسهو  شناسایی قابل شاخصهایی با هانمازسا  
. دبر پی نمازسا پویاییو  سالمت به انتومیآنها  طریقاز 

(. جوّ 7نام دارد )  سازمانی جو هاشاخص نیا مهمتریناز  یکی

دهنده -از ابعادی است که در هر سازمانی نشان کییسازمانی 
آن  تیدر موفق دتوانمی و باشدفضای اجتماعی حاکم بر آن می

 ی(. جوّ سازمان12باشد ) رگذاریمختلف تاث هاینهیواحد در زم
 ضمن ،ینابنابردارد.  انیدر همه ابعاد و سرتاسر سازمان جر

 نهاآ مانیزسا راـفتر ء،ضاـعا  تـحالو  کلوـسدر  یارتأثیرگذ

 نداتومی اتتأثیر ین. اهدد-می اررـق أثیرـت تـتح نیزرا 
 رتوــص رــهدر  هــک دوــشآن  ضعف یاو  شنگیزا موجب

 نی(. در ا8) دبندمی شــنق سانیــنا یورــنیدر  عملکرد 

 سو یك از سازمانی جوّ که است داده اننش هارابطه، پژوهش
 از و باالتر عملکرد و کار به دلبستگی تعهد، خشنودی، به منجر
 کمتر غیبت و شغل ترک به تمایل و استرس دیگر سوی

. دیگر کنندیافراد در این جوّ، بیشتر کار م ین. همچنشودمی
 جوّ بر که هاییکه سازمان است آن از حاکی هاپژوهش

 پاداش و آزاداندیشی مساعی، تشریك باز، ارتباطات ،حمایتی
 محدود، جوّی که آنهایی از دارند، تأکید هاموفقیت به دادن

 بهتر عملکردشان دارند، هیجان و شور فاقد و سرد خشك،

 (. 1) تاس
است. در  یمختلف هایمولفه ایابعاد  یدارا یجوّ سازمان     

را بر  یجوّ سازمان و کرافت ، شش نوع نیخصوص، هالپ نیا

باز، خودگردان، کنترل شده،  یشامل جوّها وستاریپ كی یرو
 دبعا( ا1141)  باسی(. آرا44آشنا، پدرانه و بسته مطرح کردند )

 ،مانیزاـس رساختارا شامل هفت مولفه  مانیساز وّـج

 ی،پذیرسكیر ،مانیزساتعهد  داش،اـپ ،مانیزاـس تاـتباطار
  سترینجرو ا لیتوینعنوان کرد.  یو کار گروه یسازمان رضتعا
در  که مانیزسا عنواز  دفر که کاتیرا ادرا مانیزسا جوّ( 4381)

 دیبعاا حسب بر نمازسا به نسبتاو  سحساو ا کندیم رکاآن 
 حمایت،  هویت،  صمیمیت،  داشپا،  رساختا،  مسئولیت نچو
 ت،یاند. در مسول دهکرعنوان  بطاضو لقبوو  ردبرخو،  خطر، 

 نکنارکا به ن،مازسا هایهدف برخی منجااجهت 

 سحساا نناآ ترتیب بدینو  دمیشوداده  دیفر یمسئولیتها
 خذرا ا زمال تتصمیما نندامیتو انمدیر لکنتر ونبد کنندیم

 که ایهشیو یاراه  ر،ساختااز  ور. منظکنند حلرا  مسائلو 
. میشوند هماهنگو  ماندهیزسا م،یتقس مانیزسا هایتیلفعا

 رتصودر  کنند سحساا انمندرکا که گرددیم موجب داشاپ

 ارقر تشویق ردمو مختلف یمینههادر ز باالتر دعملکر شتندا
در  ایستانهدو رفتار ینکها سحساا یعنی صمیمیت. میگیرند

. در میبرند تلذ دنبو هم بااز  ادفرا و ستحاکم ا نمازسا
ر د ینکهو ا ادفرا به انیگرد فطراز  کمك دجوو ،حمایت

و  توجه ردمو مدیریتو  رانهمکا فطراز  سخت یطاشر

 که نیامیزو  جهدر ،خطر لقبو. منظور از میشوند قعوا حمایت
 هنشد پیشبینی یطاشردر  چالشخطر و  شپذیر یتصمیمگیر

 سحساا ادفرا ینکها یعنی هویت. دمیشو تشویق نمازسادر 
 به نسبت شتندا تعلقو از  هستند نمازسااز  یعضو که کنند

 شپذیراز  نیامیز یبه معن ردبرخو. میکنند تمباها نمازسا
 تمشکال حل ایبراست که  یتژاسترا وهبعال وت،متفا اتنظر
ضوابط، توجه  ای هااردستاند. منظور از ارودمی ربکا نمازسادر 

است  نمازسادر  موثر دعملکرو  بطاضو ح،یربه اهداف ص
(48.) 

 ها،در سازمان کنندهنییمهم و تع اریاز موضوعات بس     

 انیبه عنوان انتخاب از م یرگیمیاست. تصم یرگیمتصمی
است  ندیفرا كیعمدتا  کنیشده است، ل فیتوص هاینهیگز

 م،یتصم اریمع ییمشکل، شناسا ییکه شامل مراحل شناسا
 لیو تحل هیتجز ها،نهیگز هیارا ار،یوزن به مع صیتخص

 یابیو ارز نهگزی آوردندربه اجرا  نه،یگز كیانتخاب  ها،نهیگز

 یرگیمی(. در هر سازمان، تصم94) باشدیم میتصم یاثربخش
 یدر پ یندیتنش و احساس ناخوشا یادیتا حد ز تواندیم

موجود در  هایاز تنوع روش دیداشته باشد. لذا، هر گروه با
فردی یا  است(. تصمیمات ممکن 47آگاه باشد ) یرگیمیتصم

میمات فردی، آن نوع تصمیماتی هستند که گروهی باشند. تص

. کنندیو دیگران از آن تبعیت م شوندیتوسط یك فرد گرفته م
ممکن است تصمیمات فردی ناشی از خودکامگی مدیر، 

تخصص وی یا شرایط بحرانی باشد. تصمیمات گروهی به 
 ینفع،که توسط افراد ذ شودینوعی از تصمیمات اطالق م

که به نحوی در اجرای آن  گرددیتخاذ مصاحبنظر یا کسانی ا

مشارکت دارند. با توجه به سطوح مدیریتی مدیران، عوامل 
. تصمیمات در گذاردمی تأثیر آنها گیریمتعددی بر تصمیم

 از عبارتند که شودمی اتخاذ مختلفی هایروش با هاسازمان

به کار  هاییوضعیت در سبك این اقتداری، گیریتصمیم
 نتیجه به رسیدن برای الزم اطالعات و تجربه مدیر که رودمی

 شرایطی در سبك این ای، مشاوره گیریتصمیم. دارد را
 ایاندازه تا نیز پیروان مدیر، تشخیص به که است ارزشمند

 گیریتصمیم. دارند را تصمیم موضوع درباره دانش یا تجربه
آن مدیر و و در  گیردمی شکل همکاری اساس بر مشارکتی،

پیروان به منظور دستیابی به یك تصمیم مشترک با هم کار 

 که رودمی کار به شرایطی در تفویضی، گیریتصمیم. کنندمی
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 الزم اطالعات و تجربه آنها و باشد باال پیروان آمادگی میزان

(. 3) دارند را شایسته پیشنهاد ارائه یا گیریتصمیم برای
از موضوعات مهم در  یکیود، ش-یم ظهمالح که همانگونه

 است. یسازمان هاییرگیمیرابطه، مشارکت کارکنان در تصم

مشارکت به عنوان فرایندی توصیف شده است که توسط     
 در آن طریق از و دهند سازمان را خود توانندآن مردم می

 حرکت مشارکت،. کنند اظهارنظر محلی توسعه هایفعالیت
و با مسئولیت است که برای تثبیت امور اد آز فعال، آگاهانه،

 تربه ماتتصمی موجب مشارکت(. 3) باشدجامعه ضروری می

در  تیکار، به کار انداختن قوه ابتکار و خالق طیدر مح
 جادیا ،یاجتماع گاهیو جا یاحترام انسان تیکارکنان، تقو

 تیکارکنان به قبول مسول كیو عالقه مشترک، تحر زشیانگ

 ادفرا قتی(. و91) شودیم یکار گروه یافراد برا هیو بهبود روح
 که کنندمیس حساا شوندیداده م کترمشا هایگیرتصمیمدر 
ارزش و  نهاآ یهاهیدگاو د رفکاا ت،نظریا ها،دهیا ایبر نمازسا

  یتصمیمگیردر  کترمشا ،یگرد فطراست. از  قائل امحترا
 انعنو به نچهآ که دبو هداخو مپیا ینا ویحا ادفرا ایبر

 حاصل ،یدآیدر م اجرا مرحله به رکا محیطدر  تصمیم
 سهیمدر آن  دخو نیز نهاآ که ستا مشترکی یهامیتصم

را  کترمشا ها،لمداز  بعضیخصوص،  نی(. در ا41) ندادهبو

بطور  که میکنند مدیریتی تتصمیمااز  قسمتآن  به ودمحد
 حالیدر  اردمیگذ تأثیر نکنارکا یکار هایطیبر مح میمستق

 برابر مسئولیت با میکنند تعورا د نکنارکا یگرد هایلمد که

 ییگرد منظر. از ندینما شرکت یادار یتصمیمگیریها متمادر 
و روش  فنی مسائل ستهد رچها بهرا  کترمشا ردمو تموضوعا

 یونیرو  میاستخدا مسائلمربوط به  ماتیتصم ر،کا منجاا

 طمربو تتصمیما زیو ن یدقتصاو ا مالی هایاستیس ،نسانیا
 ،مالی رموا د،ستمزو د قحقو ،همچنین. کلی هایاستیس به

و   نسانیا یونیر عموضو ر،کا محیط فیزیکی یطاشر ،تولید رموا
(. همانگونه که مالحظه 19) ندادهکر یبند تقسیم تشکایا

 مندزنیا دخو افهدا به ستیابید ربمنظو هاسازمان شود،یم

 دجوو ،لـماوعـ مهمتریناز  یکی که اشندمیب دیمتعد ملاعو
 (. 1است ) کترمشاو  مانیزسا بمطلو جوّ

 ،تریقو تکنیك به سترسید سیلهو تنها ورشپرو  زشموآ     

آن در  کیفیتو  کمیت به توجهو  ستا پیشرفتو  توسعه ،شدر
 ،اعیـجتما دی،صاـقتا داـبعدر ا جامعه توسعه تسریعو  اومتد

و  مدیریت بالطبعو  باشدیم خیلد جامعه سیاسیو  فرهنگی

 مدیریت هـچنانچ. تـسا رداربرخو ایژهیو همیتاداره آن از ا
 یـشزموآ یفعالیتها یتاهد سنگین ظیفهو هعهداز  شیزموآ

(. 41) شودیروبرو م یجدّ لشکاا اـبرا  ستمـسی لـک دیاینبر

 متناز  همدآبر جتماعیا دنها ترینمهم ورشپرو  زشموآ

 تأثیرو  ستآن ا ههندد تکاملو  هندزسا لحا عینر و د جامعه
 نمیااست. از  سمحسو کامال یمرا ،جامعه پیشرفتآن در 
 روـط هـب ورشرـپو  زشوـمدر آ هـک اگونیـگون یهاسازمان

 اعیـجتما نمازسا یك انعنو به ارسمد ،هستند لفعا سمیر
 جتماعیا دی،قتصاا یهافهد تحققدر  مهمی نقش س،اـحس
 ،هافهد نـیا قـتحق هـمزالو  دـندار هدـرعهـب یـفرهنگو 

 نکنارکاو  انمدیر شتنو دا ابجذ یهاطیمح تقویتو  دیجاا

از عوامل مهم  یکی(. جوّ مدارس، 11است ) ضیو را دخشنو
 تیدر جوّ باز و حما کهیاست؛ بطور یروابط انسان یبرقرار

وحدت،  یشده و احساس نوع كینزد گریکدیکننده، افراد به 

 ی. اما، در جوّهادآییآنها بوجود م نیب تیمیو صم یهمکار
و به  زندگرییافراد از هم م دهبازدارن و بسته آور،ترس ،یمنف

از  نیز سهرمد مانی(. جوّ ساز11) شوندیاعتماد م-یب گریهمد
 شیزموآ محیطو  سهرمد یك نیدرو تخصوصیاو  یژگیهاو
 دعملکرو  رفتار برو  دهکر متمایز یکدیگررا از  ارسمد که ستا

 (.41است ) ثرمو سهرمد نسانیا وینیر
مذکور گزارش شده است.  یرهایدر مورد متغ هاییپژوهش     

( نشان داد 1144)  یمیپژوهش اورلون زوال و اوال جینتا

 یندهایدر فرا یمعلمان مورد مطالعه بطور معنادار
و  ویپژوهش اوموال جی(. نتا18مشارکت دارند ) یرگیمیتصم

 یرو یمعنادار ریتاث ی( نشان داد که جوّ سازمان1141)  لیاج

( 1149)  یپژوهش موشت جی(. نتا13دارد ) یمشارکت شغل
درباره  یریگ-میدر تصم یینشان داد که معلمان مشارکت باال

آنان دارند،  ندهیدانش آموزان و انتخاب شغل آ یلیتحص تیهدا

 یتیریمد لیابودجه مدرسه، مس یو اجرا نیاما کمتر در تدو
(. نتایج 11کارکنان مدرسه مشارکت دارند ) لیمدرسه و مسا

( نشان داد که بین جوّ سازمانی و 1111) این یگیپژوهش ب
(. 1مشارکت کارکنان در امور سازمان رابطه معنادار وجود دارد )

( نشان داد که 1112و همکاران ) یپژوهش سپاس جینتا
 ،یپژوهش ،یموزشدر مسائل آ یعلم ئتیه یمشارکت اعضا
دانشگاه  یسازمانمتوسط بوده است؛ جوّ  تیریهمکاران و مد

مزاحمت،  ه،یروح ت،یمیصم هایاسیبا توجه به خرده مق
 كینزد ینفوذ، سرپرست ،یریگکناره ،یتیرفتار حما ،یعالقگیب

توجه به  بیگروه در سطح قابل قبول است؛ بعالوه به ترت ریمد

و رفتار  یعالقگیهش باز مزاحمت، کا یدور ه،یروح
 یعلم ئتیه یمشارکت اعضا شیدر افزا ریمد یریگکناره

( از 1117زاده و همکاران ) ی(. مهرعل91دانشگاه مؤثر بودند )

 هایرستانیدب انمدیرگرفتند که  جهیخود نت هشوپژ
مساله،  نی. اندا دهنبو موفق انبیرد کترمشا جلبدر  خصوصی
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 ارسمد دعملکر بر ارأثیرگذت صلیا ملاعواز  یکی انعنو به

 قابل هایریگ-میدر تصم نمعلما کترمشا یعنی نتفاعیاغیر
و همکاران  یدختیب نامی پژوهش های(. یافته19است ) تأمل

( نشان داد که میانگین بعد دستوری در مدارس مورد 1141)

مطالعه، تا حدی باال بود. بنابراین، رفتار مدیران در آنها در حد 
نبوده است؛ ولی رفتار معلمان در این مدارس بازتر  مطلوب؛ باز

و  یدیپژوهش حم جی(. نتا9از رفتار مدیران درک شده است )

 یعلم أتیه یمشارکت اعضا زانی( نشان داد م1141) یآصف
در مورد  یرگیمیدانشکده شامل تصم هاییرگیمیدر تصم

مسائل مربوط  ،ییدانشجو ،یمسائل پژوهش ،یمسائل آموزش

 یجوّ سازمان نیکم است. ب یتیریو مد یعلم أتیه یاعضا به
مشاهد شد. به  یارتباط معنادار یرگیمیو مشارکت در تصم

و مشارکت در  یجوّ سازمان هایمؤلفه ةیکل نیعالوه، ب

مشاهده  یارتباط معنادار یعلم أتیه یاعضا یرگیمیتصم
اد ( نشان د1141و همکاران ) یمی(. نتایج پژوهش کر49شد )

اصفهان  هایهنشگادر دا مانیزسا جوّ دبعاا اتنمر میانگینکه 
(. 48) شتدا ارقر پایینی سطحاصفهان در  یپزشک علومو 
 ی( نشان داد که ابعاد جوّ سازمان1149پژوهش برزگر ) جینتا

پژوهش  جی(. نتا2است ) رانیمشارکت دب ینبیشیقادر به پ
 نیه در ب( نشان داد ک1149) روزیف ینیمیو  ینیحس

 نیباالتر یدارا تیمیشاخص صم ،یجوّ سازمان هایشاخص

 نیانگیم نیکمتر یدارا یرگی( و فاصله 11/41) نیانگیم
و  1/418 نیانگیم یدارا زین ی( بودند. جوّ کل سازمان73/44)

( 1142) اریکتایو  یپژوهش آداب جی(. نتا42در حد متوسط بود )
 ت،یمیصم ،یگروه هی)روح یابعاد جوّ سازمان نینشان داد که ب

مشارکت  و( ییایو نفوذ و پو دیبر تول دیتاک ،یعالقمند

 (. 4وجود دارد ) یرابطه معنادار یرگیمیکارکنان در تصم
فوق در  هایپژوهش جینتا شود،یهمانگونه که مالحظه م     

 هامختلف از جمله مدارس و دانشگاه هایخصوص سازمان

متنوع  زانیمتفاوت، م یسازمان یاز وجود جوّها حاکی
 نیسازمان و همچن هاییرگیمیمشارکت کارکنان در تصم

و مشارکت کارکنان در امور  یجوّ سازمان نیوجود ارتباط ب
بوده است. هرچند، در مورد مشارکت کارکنان در  زمانسا

شده  هیارا یمعدود یها-مدارس، گزارش هاییرگیمیتصم

 است. 
 محیطو  ارسمد رشکاآ یهازنیااز  یکی ارسمد جوّ دبهبو    

 ارسمد بر حاکم نیناقوو  اـهرفتااز ر ریبسیا. ستا شیزموآ
 ،حیهرو بی ارسمددر  نمعلما که هشد باعث متمرکز رتصو به

 افطرا محیط به نسبت سغیرحسا فتهرهمو روی وتتفابی
 شیزموآ یفضاو  وّـج ینـچندر  دـسریـم رـنظ به. باشند دخو

 به ارییود رچها یكدر  ودمحد ایتجربه منجاا تربیتو  علیمت

 دجوو دیمتعد یهشهاوپژ بطهرا ین. در استا سکال منا
 لـتقابو  هیاوـخوازـنا ی،رـگیتـجه هدـهند-ننشا کهدارد 
 شکالتیـم. تـسا یـشزموآ دنها دینها فرهنگ با نمعلما

 هیاخووانزا ،جتماعیا ریگازاـناسو  یذیرـپهـجامع مدـع مانند
و  جوّ یهادنمااز  هایینمونه هغیرو  رشکاآ شمنید ،جتماعیا

 تاثیر باعث مسائلو  تمشکال ین. استا شیزموآ یهامحیط
و  دشومی دخو رکا محیط هـب سبتـن ناـمعلم شنگر بر منفی
و  نپنها هگا که میکندرو  بهرو  مشکلو  سردرد بارا  محیط

 نمازسادر  ن،یوه بر ا(. عال99) ابدیمی وزبر رشکاآ هگا
 ،یزریبرنامه تمشکال ورش،پرو  زشموآ منا به ایگسترده

را  کتیرمشا مدیریت به زنیا ،شیابیو ارز ماندهیزسا ،هماهنگی
 دخو سالتر بنابر ورشپرو  زشموآ لبته. ازدمیسا انچنددو

و  کترمشا به توجه الذ ،هست نیز کترمشا زفرهنگسا
آغاز کند و  دخواز درون  بایدرا اول  کتیرمشا مدیریت

 کوششآن گسترش دهد.  یسرانجام آن را در جامعه و نهادها
 انعنو به ورش،پرو  زشمودر آ یگیرتصمیم ییزداتمرکز ایبر

در  ییزادتمرکز یخچهرتا ،نیست یجدید مرا تصالحاا رمحو
 ههیچگا لیاست و شتهدا هایینشیبو  ازفر ورشپرو  زشموآ

 به یتصمیمگیر دبهبو(. 11است ) هشدن متوقفو  نرفته بیناز 

 یـساسا یــمانزسا هردر  مدیریت ظیفةو ترینهعمد انعنو
 یتصمیمگیر ن،مازساو  مدیریت انهشگروپژ کهی. باوجودستا

 مدیریت یهادکررکا نکانوو  نمازسا ۀادار یکلید عنصررا 

 هشیو ن،مازسادر  ماهیت نمواپیر بحث مهنگا ماا ننددامی
 ادفرآن و ا زنیا ردمو یهااربزو ا منابع وآن  لعماا یها

رو  بهرو  نیاوافر تبهاماا با نهمچنا نمازسادر  هتصمیمگیرند

 (.19) هستند
کننده در آموزش و پرورش،  نییمهم و تع یاز منابع انسان     

توسعه و  قیهستند که از طر یبدن تیمعلمان ترب ژهیمعلمان بو
و  میدر تعل یجهو ورزش نقش قابل تو یبدن تیترب جیترو

دسته از معلمان  نیمنظور، ا نیدانش آموزان دارند. بد تیترب
و پرورش،  وزشآم یبدن تیترب نیو مسول رانیبا مد دیبا

 یحوزه ها ن،والدی آموزان،و کارکنان مدارس، دانش رانیمد

در ارتباط و تعامل  ربطیذ هایبخش ریورزش شهرستان و سا
از جمله جوّ  یعوامل گوناگون رسدیبه نظر م کن،یباشند. ل

مدارس و مشارکت آنها در امور مدارس بر عملکرد  یسازمان
 یو حوزه کار تیباشد. با توجه به نوع مسول رگذاریآنها تاث

و نحوه مشارکت  زانیم رسدیبه نظر م ،یبدن تیمعلمان ترب

داشته باشد.  ازین یو امور مدارس به بررس هاتیآنها در فعال
 ژهیو مشارکت آنها بو یاست که در مورد جوّ سازمان ذکر انیشا
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نشده  هیارا یپژوهش یمدارس گزارش یها-یرگیمیدر تصم

بتواند به  یپژوهش نیاست که انجام چن نیاست. تصور بر ا
در  یبدن تیو نوع مشارکت معلمان ترب زانیم ییشناسا
 زانی. اگر، آنها از مدیمدارس کمك نما هاییریگ-میتصم

 انگریب یبه نوع تواندیاز مشارکت برخوردار باشند م ییباال
در مدارس  تیو ترب میآنها در تعل تیو اهم گاهیتوجه به جا

آنها از  گاهیجا یارتقا یبرا دیصورت، با نیر ایباشد. در غ
 یشان برا یاحتمال هاییمدارس از توانمند مندیبهره قیطر

 بیس ترغمدار رانیرشد و توسعه مدارس تالش شود و مد

اساس، در  نی. بر اندیشوند بطور عادالنه به معلمان توجه نما
 نیو ارتباط ب تیاست که وضع نیپژوهش حاضر تالش بر ا

در امور مدارس  یبدن تیو مشارکت معلمان ترب یسازمانجوّ 
 گردد. یبررس یاستان مرکز

 

 قیتحق روش
است  یهمبستگ - یفیتوص هایپژوهش از نوع پژوهش نیا

پژوهش شامل  یانجام شد. جامعه آمار یدانیروش م که به

نفر( که بر  483شهرستان اراک بودند ) یبدن تیمعلمان ترب
و مورگان  تعداد  یاساس فرمول برآورد حجم نمونه کرجس

به  یطبقه ا یتصادف یرگینفر از آنها به صورت نمونه 418

 4موضوع در جدول  نیانتخاب شدند که ا ینمونه آمار وانعن
 .شان داده شده استن

 
 

 

 پژوهش یجامعه و نمونه آمار. 4جدول 

 نمونه آماری جامعه آماری مقطع تحصیلی جنسیت

 91 21 ابتدایی مرد

 13 41 متوسطه اول

 48 11 متوسطه دوم

 92 29 ابتدایی زن

 41 11 متوسطه اول

 41 11 متوسطه دوم

 418 483 - مجموع
 

 

 

استفاده شد.  استاندارد هایپرسشنامه از هاداده آوریجمع یبرا
( 4381) نجریو استر نیتویشده ل لیمنظور، پرسشنامه تعد نیبد

( بکار نیب شیپ ریمدارس )به عنوان متغ یجوّ سازمان یبررس یبرا
پاداش،  ت،یساختار، مسول اسیخرده مق 3گرفته شد که شامل 

د؛ بو تیضوابط، برخورد و هو ت،یحما ت،یمیقبول خطر، صم

 یبود. برا هیگو 17و در مجموع  هیگو 9هر مولفه شامل  کهیبطور
در امور مدرسه از  یبدن تیمشارکت معلمان ترب تیوضع یبررس

 ری( استفاده شد )به عنوان متغ1113پرسشنامه المبرت و هوگان )

 یها-تیمشارکت در فعال اسیخرده مق 1مالک( که شامل 
 هایوهیبرنامه و ش نی(، مشارکت در تدوهیگو 1 لمدرسه )شام

(، مشارکت در امور مربوط به رشد معلم، هیگو 2)شامل یآموزش

 ی( و مشارکت در برقرارهیگو 1کار )شامل  یو واگذار یابیارز
 48( و در مجموع هگوی 2 شامل) آموز دانش –ارتباطات معلم 

جوّ  شنامهنظرات پاسخ دهندگان در پرس یبررس یبود. برا هیگو

)کامال موافقم تا کامال  کرتیل یپنج ارزش اسیاز مق یسازمان
پنج  اسیاز مق یرگیمیمخالفم( و در پرسشنامه مشارکت در تصم

ذکر است که  انیکم( استفاده شد. شا یلیتا خ ادیز یلی)خ یارزش

 یورزش تیریمد دیده نفر از اسات اریدر اخت هیاول هایپرسشنامه
 یقرار گرفت. برا دییتأآنها مورد  ییمحتوا ییاقرار داده شد و رو

 جیکرونباخ استفاده شد. نتا یآلفا بضری از هاپرسشنامه ییایپا
 ییایو پا 81/1برابر با  یپرسشنامه جوّ سازمان ییاینشان داد که پا

 انگریاست که ب 82/1برابر با  یرگیمیپرسشنامه مشارکت در تصم

  .باشدیخوب آنها م ییایپا

شـده،  عیـتوز هـایمجموع پرسشنامهذکر است که از  انیشا     
درصـد( قابـل اسـتفاده بـود. از آمـار  1/89پرسشنامه ) 417تعداد 

 یو درصـد بـرا یفراوانـ ار،یانحراف مع ن،یانگیشامل م یفیتوص

هــا اســتفاده شــد. داده فیخالصــه کــردن و توصـ ،یسـازمانده
 رونوف،یاسـم-روفکلمـوگ یآزمون ها قطری از هاداده ن،یهمچن
ـــزار  ونیو رگرســ رمنیاســـپ یســـتگهمب بیضــر ـــرم اف در ن

  .شدند لیتحل 19.اس.اس  نسخه یاس.پ

 

 قیتحق یها افتهی
درصد از جامعه مورد مطالعه مرد و  2/92 ،یشناخت تینظر جمع از
 یمدرک کارشناس یدرصد دارا 9/17درصد آنان زن بودند.  2/11
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 یسال بود. دارا 11/41 نیانگیم یآنها دارا یبودند. سابقه شغل

درصد آنها  4/38 ن،یسال بودند. همچن 31/91 یسن نیانگیم
  .بودند یرزشو علوم و یبدن تیترب التیتحص یدارا

 یارزش 2 اسیمق جیمدارس بر اساس نتا یجوّ سازمان فیتوص     
نشان داده شده است. همانگونه که مالحظه  1در جدول  کرتیل

ار و ضوابط، برخورد، ساخت ت،یمیصم هایاسیخرده مق شود،یم

 نیشتریب بیبه ترت تیپاداش، قبول خطر و مسول ت،یحما ت،یهو
 را داشته اند. نیانگیم

 

 مدارس مورد مطالعه یجوّ سازمان یها اسیخرده مق .1جدول 

 انحراف معیار میانگین خرده مقیاس ردیف

 11/1 55/11 ساختار 1

 55/1 64/10 مسئولیت 1

 41/1 11/11 پاداش 5

 16/1 51/10 قبول خطر 6

 61/1 55/11 صمیمیت 5

 56/1 11/11 حمایت 4

 55/1 55/11 ضوابط 7

 41/1 45/11 برخورد 5

 64/1 60/11 هویت 0

 56/11 16/05 جوّ سازمانی 11

 

 جیمدارس بر اساس نتا یرگیمینوع مشارکت در تصم     
نشان داده شده است. همانگونه  9در جدول  ایدرجه 2 اسیمق

 هایوهیبرنامه و ش نیمشارکت در تدو شود،یظه مکه مالح
 آموز، دانش –ارتباطات معلم  یمشارکت در برقرار ،یآموزش

کار  یگذارو وا یابارزی و معلم رشد به مربوط امور در مشارکت
 نیانگیم نیباالتر بیمدرسه به ترت هایتیو مشارکت در فعال

 را داشته است.

 
 شهر اراک یبدن تیمدرسه معلمان ترب یرگیمیدر تصم کترمشا انمیز .9جدول

 انحراف معیار میانگین خرده مقیاس ردیف

 71/9 91/44 های مدرسهمشارکت در فعالیت 4

 91/1 83/47 های آموزشیمشارکت در تدوین برنامه و شیوه 1

 91/1 11/41 مشارکت در امور مربوط به رشد معلم، ارزیابی و واگذاری کار  9

 11/1 82/42 دانش آموز –ر برقراری ارتباطات معلم مشارکت د 1

 78/41 13/27 گیریمجموع مشارکت در تصمیم 2
 
 
 

 

آن  یفرض ها شیابتدا پ ون،یمنظور استفاده از رگرس
 از هاداده عیتوز تیخصوص، ابتدا، وضع نیشد. در ا یبررس
آن  جیشد که نتا یبررس رونوفیآزمون کلموگروف اسم قطری

نشان داده شده است. همانگونه که مالحظه  1در جدول 
 یرگیمیمشارکت در تصم یعنیوابسته  ریمتغ هایداده شود،یم
بزرگتر از  یباشد )سطح معنادار یم یعیطب عیتوز یاراد

است.  كیاستفاده از آمار پارامتر تیقابل ی(، که به معنا12/1

 یعیبرطیغ عیتوز یدارا یجوّ سازمان یعنیمستقل  ریمتغ کن،یل
 به کنندگاناز مفروضات، نسبت شرکت گرید یکیاست. 

 مطلوبو بطور  4به  2 دیمستقل است که حداقل با یرهامتغی

 418پژوهش تعداد شرکت کنندگان  نیباشد که در ا 4به  41
از  گرید یکیبود.  ریمتغ 3مستقل  یرهاینفر و تعداد متغ
 ریمقادپژوهش  نیپرت بود که در ا ریمقاد یمفروضات، بررس

استقالل  یاز مفروضات، بررس گرید یکینشد.  افتیپرت 
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شده  ینیب شیپ ریو مقاد یواقع ریمقاد نیخطاها )تفاوت ب

با استفاده از آزمون  گریکدی( از ونیتوسط معادله رگرس
تا  2/4 نیآماره ب نیواتسون  است. مقدار مناسب ا-نیدورب

بدست آمد  79/4برابر  نیپژوهش، آماره ا نی. در اباشدیم 2/1

از  گرید یکیمانده است.  باقی استقالل دهندهکه نشان
مستقل  یرهایمتغ نیب دیاست که نبا نیا ون،یمفروضات رگرس

  یکار، آزمون هم خط نیا یوجود داشته باشد. برا یرابطه خط

استفاده شد.   انسیتولرانس  و تورم وار یبا استفاده از آماره ها
و تورم  3/1کمتر از  رهایکه تولرانس متغنشان داد  جینتا
 نیب ینبود رابطه خط یبود که به معنا 9آنها کمتر از  انسیوار

پژوهش  نیبر اساس مفروضات فوق در ا لذا،بود.  رهایمتغ
 (.17بود ) ریامکان پذ ونیاستفاده از رگرس طیشرا

 

 رونوفیآزمون کلموگروف اسم جینتا .1 جدول

آماره  متغیر

 آزمون

سطح 

 عناداریم

 111/1 113/1 مشارکت در تصمیم گیری

 112/1 411/1 جوّ سازمانی

 
 یعیطب عیتوز یمستقل دارا ریمتغ نکهیبا توجه به ا     
 یها اسیو خرده مق ریدو متغ یهمبستگ یبررس ینبود، برا

آن در  جیاستفاده شد که نتا رمنیاسپ یهمبستگ بیآنها از ضر

 شود،ینگونه که مالحظه منشان داده شده است. هما 2جدول 
 دارد. جودو یمعنادار یآمار یهمبستگ رهایمتغ نیاکثر ا نیب

 

 

 یریگ میدر تصم یبدن تیآن با مشارکت معلمان ترب هایاسیو خرده مق یجوّ سازمان نیب یهمبستگ سیماتر .1 جدول

 4 1 9 1 2 1 7 8 3 41 44 

           4 ساختار

          4 -118/1*  مسولیت

         4 -183/1* 213/1* پاداش

        4 114/1* -117/1 191/1* قبول خطر

       4 981/1* 121/1 * -192/1* 141/1* صمیمیت

      4 219/1* 211/1* 149/1 * -918/1* 128/1* حمایت

     4 484/1 114/1* 414/1 418/1 -131/1 411/1 ضوابط

    4 124/1* 292/1* 241/1* 191/1* 178/1 * -997/1* 118/1* برخورد

   4 194/1* 111/1* 212/1* 148/1* 914/1* 197/1 * -118/1* 224/1* هویت

مجموع جوّ 
 سازمانی

*741/1 *112/1- * 729/1 *112/1 *718/1 *712/1 *979/1 *711/1 *791/1 4  

مشارکت در 

-تصمیم

 گیری

*218/1 471/1- * 173/1 *131/1 *987/1 *111/1 *111/1 *272/1 *291/1 *111/1 4 

 

 

و  یجوّ سازمان هایاسیخرده مق نیچندگانه ب یهمبستگ جینتا
نشان داده شده است.  1در جدول  یرگیمیمشارکت در تصم

درصد مشارکت معلمان  1/21 شود،یهمانگونه که مالحظه م

مدارس مورد  یمانجوّ ساز قیمدارس از طر یرگیمیدر تصم
 است. ینبیشیمطالعه قابل پ

 
 

 یرگیمیو مشارکت در تصم یجوّ، سازمان هایاسیخرده مق نیچندگانه ب یهمبستگ جینتا. 1جدول 

 واتسون-دوربین سطح معناداری F مجذور ضریب تعیین ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل
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4 711/1 217/1 211/1 29/12 114/1 79/4 
 

بر معنادار بودن   Fآزمون ون،یرگرس جیابر اساس نت

 مستقل داللت دارد.  ریوابسته و متغ ریمتغ یهمبستگ

نشان داده شده است. 7موضوع در جدول  نیا

 

 یرگیمیو مشارکت در تصم یجوّ سازمان نیب رهیتك متغ ونیرگرس بیضرا. 1جدول 

 F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مجذورات 
 

 سطح معناداری

 114/1 29/11 12/4818 1 73/7199 گرسیونر

   71/79 88 91/1187 باقیمانده

    31 44/49714 کل

 
جوّ  هایاسیخرده مق نیب یهمبستگ بیضرا لیتحل     

در  یبدن تیمدارس و مشارکت معلمان ترب یسازمان
نشان داده شده است. همانگونه که  8در جدول  یرگیمیتصم

ساختار، پاداش، ضوابط و  اسیه مقخرد 1 شود،یمالحظه م

در  یبدن تیمعنادار بر مشارکت معلمان ترب ریتاث یبرخورد دارا

در  هااسیخرده مق ریدر مدارس بوده اند و سا یرگیمیتصم
 مدل وارد نشده اند.

 یرگیمیدر تصم یبدن تیمدارس و مشارکت معلمان ترب یجوّ سازمان نیب یهمبستگ بیضرا لیتحل .1جدول 

 t ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد مدل
 

 سطح معناداری

4 B ضریب بتا خطای استاندارد 

 114/1 71/49  841/1 81/44 مقدار ثابت

 114/1 128/47 11/1 193/1 181/1 ساختار

 114/1 17/41 11/1 413/1 973/4 پاداش

 114/1 114/8 44/1 111/1 112/1 ضوابط

 114/1 814/8 41/1 112/1 918/1 برخورد

 
 یجوّ سازمان نیب یهمبستگ بیضرا لیتحل جیبر اساس نتا

معادله  یرگیمیدر تصم یبدن تیمدارس و مشارکت معلمان ترب
 :باشدیم ریبه صورت ز ونیرگرس

 11/1)مقدار ثابت( +  81/44=  یرگیمیدر تصم مشارکت

 ط( )ضواب 44/1)برخورد ( +  41/1)پاداش( +  11/1)ساختار( + 
  

 یرگیجهیو نت بحث

و  یجوّ سازمان نیارتباط ب یپژوهش، بررس نیاز ا هدف
در  یبدن تیمشارکت معلمان ترب زانیآن با م هایاسیخرده مق

 ینبیشیتوان پ یبررس ن،یمدرسه و همچن هاییرگیمیتصم

جوّ  هایاسیخرده مق قیاز طر یبدن تیمشارکت معلمان ترب
 دادپژوهش نشان  جین اراک بود. نتامدارس شهرستا یسازمان

 11/39 نیانگیم یمدارس مورد مطالعه دارا یکه جوّ سازمان
برابر  بیباشد که بر اساس حداقل و حداکثر نمره که به ترت یم

 نیدر حد متوسط است. ا نیانگیم نیا باشد،یم 492و  17با 

( از نظر 1149) روزیف ینیمیو  ینیپژوهش حس جیبا نتا افتهی

پژوهش  جیبا نتا ی( ول42همخوان است ) یجوّ سازمان تیوضع
 نی(. احتماال، ا48( ناهمخوان است )1141و همکاران ) یمیکر

و ابزار  یاز متفاوت بودن نوع جامعه آمار یناش یناهمخوان
نشان داد که خرده  جینتا ن،برای عالوه. باشد هاداده یگردآور

عبارت بودند از  نیانگیم بیبه ترت یجوّ سازمان هایاسیمق
پاداش،  ت،یحما ت،یبرخورد، ساختار، ضوابط، هو ت،یمیصم

 یسپاس هایپژوهش جیبا نتا افتهی نی. اتیقبول خطر و مسول
( در 1149) روزیف ینیمیو  ینی( و حس1112و همکاران )

 جوّ(. 42، 91دارد ) یهمخوان تیمیصم اسیخصوص خرده مق

 انمیز برو  هددمی خبر مدیریت دعملکر هنحواز  مانیزسا
و  ظایفو منجاا ،مانیزسا کترمشا ،مسئولیت یشافزا سحساا

 ،مانیزساجوّ  یگیرازهند. ااردمیگذ ثرا مانیزسا افهدا تحقق

 که رینتظاا به نمازسا یاآ که ینا بر مبنی ستا مقیاسی
 یا ستداده ا پاسخ ،نددار نمازسا یكدر  کترمشااز  نکنارکا



 مدرسه یها یریگ میستان اراک در تصمشهر یبدن تیو مشارکت معلمان ترب یارتباط جوّ سازمان 403

 

 

 نیانگیبر م تواندیم یل گوناگونعوام که،ی(. با وجود41نه )

به  کنیمدارس اثرگذار باشد، ل یجوّ سازمان هایاسیمق دهخر
برخورد و  ت،یمیصم یها-اسیحفظ خرده مق رسدینظر م

 تیتقو زیبرخوردار بودند و ن یباالتر نیانگیساختار که از م
 نیانگیقبول خطر و پاداش که از م ت،یمسول هایاسیخرده مق

مدارس  یازمانبرخوردار بودند بتواند به بهبود جوّ س یترنییپا

حل  لیاز قب یرابطه، توجه به موارد نی. در ادیکمك نما
سرزنش نکردن معلمان به خاطر  ت،یخالق یبر مبنا لیمسا

 یریپذ سكیر ،یریپذ تیمسول قیو تشو ییاشتباهات جز

 تیاز آنها در فعال یمعلمان و نظرخواه یریحساب شده، بکارگ
مثبت  الق،معلمان خ قیو تشو بیو امور مدرسه، ترغ یها

مدارس و توجه به انتقادات سازنده معلمان  نیمسول ینگر

 شنهادیبهبود موضوعات مختلف مدارس پ یبرا یبدن تیترب
 شود.-یم

 یبدن تیپژوهش در مورد مشارکت معلمان ترب جینتا     

 یاراد ریمتغ نیمدرسه نشان داد که ا هاییرگیمیدر تصم
که بر اساس حداقل و حداکثر نمره  باشدیم 13/27 نیانگیم

در حدّ  زین نیانگیم نیا باشد،یم 31و  48برابر با  بیکه به ترت

خرده  موردپژوهش در  جینتا ن،یمتوسط است. عالوه بر ا
آن از  هایاسینشان داد که خرده مق ریمتغ نیا هایاسیمق

 نیند از مشارکت در تدوعبارت بود بیبه ترت نیانگینظر م
ارتباطات  یمشارکت در برقرار ،یآموزش هایوهیبرنامه و ش

دانش آموز، مشارکت در امور مربوط به رشد معلم و  -معلم 

 نیمدرسه. ا هایتیعالکار و مشارکت در ف یو واگذار یابیارز
بر مشارکت  ی( مبن1149) یموشت هایپژوهش جیبا نتا افتهی
 جنتای با و( 11) آموزاندانش یلیتحص تیدامعلمان در ه ادیز

بر  ی( مبن1141) یو آصف یدی( و حم1149) یپژوهش موشت
 هایتیدانشگاه در فعال یعلم اتیه یمشارکت اندک اعضا

از نظر مشارکت  نی(. همچن49، 11دارد ) یهمخوان یسازمان
 جیکه در حد متوسط بوده است، با نتا یرگیمیدر تصم یکل

 نیدر هم کن،ی(. ل91( همخوان است )1112) یپژوهش سپاس

( ناهمخوان 1141) یو آصف یدیپژوهش حم جیخصوص با نتا
 یعلم اتیه ی(. در پژوهش آنها که در مورد اعضا49است )

دانشگاه بوده است مشارکت در حد کم گزارش شده است؛ که 

آن باشد.  ینوع جامعه آمار لیبه دل یناهمخوان نیاحتماال ا
 خود توانندایندی است که توسط آن کارکنان میمشارکت، فر

 محلی توسعه هایدر فعالیت آن طریق از و دهند سازمان را

عبارت است از  یرگیمتصمی در مشارکت(. 3) کنند اظهارنظر
 یسازمان ماتیآنها در تصم ریتاث زانیادراکات کارکنان از م

در مشارکت  هایاسیحفظ خرده مق رسد،ی(. به نظر م14)

 یو مشارکت در برقرار یآموزش هایوهیبرنامه و ش نیتدو

برخوردار  یباالتر نیانگیموزان که از مآارتباط معلمان و دانش
 تیمشارکت معلمان ترب هایاسیخرده مق تیتقو زیبودند و ن

مشارکت آنها در امور مربوط  زیمدرسه و ن هایتیفعالدر  یبدن
 شیکار بتواند باعث افزا یو واگذار یابیبه رشد معلم، ارز

 نیمدارس گردد. در ا هاییرگیمیمشارکت آنها در تصم

در  یبدن تیو مشارکت دادن معلمان ترب یخصوص، نظرخواه
بودجه، دادن  نیمدارس، تدو یکیزیف یاماکن و فضاها

کردن بودجه مربوطه، داشتن  نهیمناسب به آنها در هز اراتیاخت

 هایوهیش نییمدرسه و تع یانقش پررنگ تر آنها در شوراه
 . گرددیم شنهادیپ شیعملکرد خو یابیارز

و  یجوّ سازمان نیپژوهش نشان داد که ب جینتا     
مدارس  هاییرگیمیدر تصم یبدن تیمشارکت معلمان ترب

و  ویاوموال یها-پژوهش جیبا نتا افتهی نیارتباط وجود دارد. ا

( و 1141) یو آصف یدی(، حم1111) این یگی(، ب1141) الیج
(. 4، 49، 1، 13دارد ) ی( همخوان1142) اریکتایو  یآداب
 عمومًا میشوندداده  کترمشا ،هایتصمیمگیردر  که کنانیرکا

و تعهد  شغلی ضایتو ر نددار دخو شغل به یمثبتتر هنگا
 زهجاا هاآن به کترمشا ینا نچواست،  شتریآنها ب یسازمان

 کنند سحساو ا نداربگذ تأثیر نامزسا به هیدشکلدر  هددمی

 بعالوه،(. 14) ستا هشد قائلارزش  هاآن ایبر نمازسا
 رـبدر آن  اکمـح وّـج به توجه با ندابتو مانیزسا چنانچه

اهتمام ورزد  مانیزسا یاـدهـینافردر  ادرـفا کتراـمش یاـحیا

 نمازسا به ادفرا تعهد یشافزا جهت زمال یطاشرآن  سطهابوو 
 مؤثر گامیو  توجه نشایا کمك نداتومی ،دـهد شترـگسرا 

در  دخو یاـهونیر دعملکر دبهبوو  وریهبهر یشافزدر ا

 صوـبخص اـهنمازاـسدر  مهم ین. اداردبر نمازسا
در  که) ورشپرو  زشموآ نوـهمچ دماتیـخ یاـهنمازاـس

 مگا هانمازسا سایردر  لشتغاا ایبر ادفرا زشموآ یستارا
(. بر اساس 43) کندمی اپید دنمو سایریناز  یشـب( داردمیبر
 تیمعلمان ترب کتدرصد مشار 1/21پژوهش، حدود  جینتا

 یجوّ سازمان قیمدارس از طر یها-یرگیمیدر تصم یبدن
 نیخصوص، در ب نیشده است. در ا نییمدارس مورد مطالعه تب

ساختار، برخورد،  اسینه گاه، چهار خرده مق یها اسیخرده مق
 زانیبه م کهیرا داشتند، بطور ریتاث نیشتریاداش و ضوابط، بپ
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 یدیپژوهش حم جیبا نتا افتهی نیکردند. ا ینبیشیمدارس را پ
ساختار و  هایاسی( در خصوص خرده مق1141) یو آصف

که توجه  است نی(. استنباط بر ا49دارد ) یپاداش همخوان
مدارس بتواند  یکار طیدر مح هااسیخرده مق نیبه ا شتریب
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 هاییرگیمیدر تصم یبدن تیمعلمان ترب شتریمشارکت ب

 یاعبارت است از راه  رساختامدارس را به همراه داشته باشد. 
و  ماندهیزسا م،یتقس مانیزسا هایتیلفعا که ایهشیو

 یتار و نحوه سازمانده(. احتماال، ساخ48) شوندمی هماهنگ

 رگذاریو مشارکت کارکنان تاث یمدارس بر جوّ کل هایتیفعال
مانند  یپژوهش، احتماال انجام مواد جیتاباشد. بر اساس ن

معلمان  هایتیو مسول فیو وظا یکار طهیمشخص کردن ح
 یروح برخ یو مقررات خشك و ب نیبه دور از قوان یبدن تیترب

در  هاییرگیمیمشارکت آنها در تصم شیمدارس بتواند به افزا

 اتنظر شپذیراز  نیامیزشامل  ردبرخومدارس منجر گردد. 
 نمازسادر  تمشکال حل ایبرکه  یتژاسترا وهبعالمتفاوت 

رفتار و نحوه برخورد  رسد،ی(. به نظر م48) رودمی ربکا

و مشارکت کارکنان آنها  یبر جوّ کل زیمدارس ن نیمسول
 یپژوهش، احتماال انجام اقدامات جیبر اساس نتا باشد. رگذاریتاث

 یبرا یبدن تیمدارس به معلمان ترب نیمثل اجازه دادن مسول

 یبرقرار ها،دهینظرات و ا یآزادانه و البته معقول و منطق هیارا
 یها دهینظرات و ا رشیپذ زیتعامل مناسب و سازنده و ن

نها در آ شتریمشارکت ب بیمناسب و سازنده آنها موجب ترغ
 سحساا انمندرکا که گرددیم موجب داشپامدرسه شود. 

 مختلف یهامینهدر ز باالتر دعملکر شتندا رتصودر  کنند

نگرش و  رسد،ی(. به نظر م48) گیرندمی ارقر تشویق ردمو
 هیمدارس نسبت به موضوع پاداش و نحوه ارا نیتوجه مسول

باشد. بر  رگذاریثو مشارکت کارکنان آنها تا یبر جوّ کل زیآن ن

و  ایمعلمان پو قیو تشو بیپژوهش، احتماال ترغ جیاساس نتا
انتقادات آنها  رشیو پذ اسبمن هایپاداش هیارا قیفعال از طر

در ارتباط  یبدن تیکه با حوزه ترب یموارد ژهیاز امور مدارس بو

آنها در امور مدارس گردد.  شتریاست بتواند باعث مشارکت ب
 ح،یتوجه به اهداف صر هااردستاندا ایابط منظور از از ضو

 تی(. احتماال، رعا48است ) نمازسادر  موثر دعملکرو  بطاضو

مشارکت کارکنان  زیو ن یبر جوّ کل زین استانداردها ایضوابط 
 رسدیپژوهش، به نظر م جیباشد. بر اساس نتا رگذاریآنها تاث

به  یابیدست یبرا یضوابط ایاستانداردها  تیو رعا نییتع

و  تیتوجه به بهبود مستمر فعال نیعملکرد مطلوب و همچن
در  نهاآ شتریمشارکت ب نهیبتواند زم یبدن تیکار معلمان ترب

 مدارس را موجب گردد.

مهم و در  ارینقش بس یبدن تیدر مجموع، معلمان ترب     
 قیدانش آموزان از طر تیو ترب میدر تعل یحال دشوار نیع

در  ستباییبر عهده دارند که م یسمانو ج یحرکت هایتیفعال

 فهیوظ نیبه انجام ا ربطیمناسب و با مشارکت افراد ذ یطیمح
مشارکت آنها در  ،ینبا بهبود جوّ سازما رسدیبپردازند. به نظر م

خصوص،  نی. در اابدی شیافزا زیمدارس ن هاییرگیمیتصم

 یاندر حد متوسط جوّ سازم تیوضع توانندیمدارس م نیمسول
در  یبدن تیمشارکت معلمان ترب زانیمدارس و م

مدارس را بهبود بخشند و آن را به سطوح  هاییرگیمیتصم

 شودیم شنهادیاساس، پ نیبهتر و باالتر ارتقاء دهند. بر ا
 رینظ ییها-اسیخرده مق تیبا بهبود وضع ربطیذ نیمسول

 مشارکت نهیساختار، برخورد، پاداش و ضوابط در مدارس زم
مدرسه را  هاییریگ-میدسته از معلمان در تصم نیا شتریب

 یابیدست یبرا زیآنها ن هاییاز توانمند کهیبوجود آورند بطور

 استفاده شود. دارسبه اهداف م ترعسری و ترمناسب
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