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Abstract
The purpose of this research was studying
relationship between organizational climate and
participation of physical education teachers' in Arak
school’s decision M akings. The statistical
population was elementary, middle and high
school’s physical education teachers in Arak (189
teacher’s) which based on Krejcy and M organ’
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 M akings. In
addition, sub-scales such as structure, reward,
conflict and standards had influence on participation
in decision making. It seems, improving these subscales can be enhancing participation of physical
education teacher’s in school’s decision M akings so
that used to capabilities of them for achieve of
schools aims.
Keywords
Organizational Climate, Participation in
Decision M aking, Schools, Physical Education
Teachers'

Accepted: (2017/20/25)
چکيده
هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین جوّ سازمانی و مشارکت
 جامعه آماری.معلمان تربیت بدنی در تصمیمگیریهای مدرسه بود
 متوسطه،پژوهش شامل معلمان تربیت بدنی مقاطع تحصیلی ابتدایی
 نفر) که بر اساس483( اول و متوسطه دوم شهرستان اراک بودند
 نفر از آنها به418 ،جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان
صورت نمونهگیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب
 برای گردآوری دادهها از پرسشنامه های استاندارد جوّ سازمانی.شدند
) و مشارکت در تصمیمگیری4381( تعدیل شده لیتوین و استرینجر
 دادهها با استفاده از رگرسیون.) استفاده شد1113( المبرت و هوگان
 تجزیه و19 اس نسخه.اس.پی.گام به گام در بسته نرم افزار اس
 یافته های پژوهش نشان داد که جوّ سازمانی مدارس.تحلیل شدند
مورد مطالعه و مشارکت معلمان تربیت بدنی در تصمیمگیریهای
 بین جوّ سازمانی و مشارکت، همچنین.مدرسه در حد متوسط بود
معلمان در تصمیمگیریهای مدرسه رابطه آماری معناداری وجود
 برخورد و، پاداش، به ترتیب خرده مقیاسهای ساختار، بعالوه.داشت
ضوابط بر مشارکت معلمان تربیت بدنی در تصمیمگیریهای مدارس
 به نظر می رسد بهبود این خرده مقیاس ها بتواند زمینه.تاثیر داشتند
مشارکت بیشتر این دسته از م علمان در تصمیمگیریهای مدرسه را
بوجود آورد بطوریکه از توانمندیهای آنها نیز برای دستیابی به اهداف
.مدارس استفاده شود
واژه هاي کليدي
 معلمان تربیت، مدارس، مشارکت در تصمیمگیری،جوّ سازمانی
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سازمانها با شاخصهایی ﻗابل شناسایی و مقایسه هستند و
از طریﻖ آنها میتوان به سالمت و پویایی سازمان پی برد.
یکی از مهمترین این شاخصها جو سازمانی نام دارد ( .) 7جوّ
سازمانی یکی از ابعادی است که در هر سازمانی نشان -دهنده
فضای اجتماعی حاکم بر آن میباشد و میتواند در موفقیت آن
واحد در زمینههای مختلف تاثیرگذار باشد ( .) 12جوّ سازمانی
در همه ابعاد و سرتاسر سازمان جریان دارد .بنابراین ،ضمن
تﺄثیرگذاری در سـلوک و حالـت اعـضا ء ،رفتـار سازمانی آنها
را نیز تحـت تـﺄثیر ﻗـرار می -دهد .این تﺄثیرات میتواند
موجب انﮕیزش و یا ضعف آن شــود کــه در هــر صــورت
در عملکرد نیــروی انــسانی نقــش میبندد ( .) 8در این
رابطه ،پژوهشها نشان داده است که جوّ سازمانی از یك سو
منجر به خشنودی ،تعهد ،دلبستﮕی به کار و عملکرد باالتر و از
سوی دیﮕر استرس و تمایل به ترک شغل و غیبت کمتر
میشود .همچنین افراد در این جوّ ،بیشتر کار میکنند .دیﮕر
پژوهشها حاکی از آن است که سازمانهایی که بر جوّ
حمایتی ،ارتباطات باز ،تشریك مساعی ،آزاداندیشی و پاداش
دادن به موفقیتها تﺄکید دارند ،از آنهایی که جوّی محدود،
خشك ،سرد و فاﻗد شور و هیجان دارند ،عملکردشان بهتر
است (.)1
جوّ سازمانی دارای ابعاد یا مولفههای مختلفی است .در
این خصوص ،هالپین و کرافت  ،شش نوع جوّ سازمانی را بر
روی یك پیوستار شامل جوّهای باز ،خودگردان ،کنترل شده،
آشنا ،پدرانه و بسته مطرح کردند ( .) 44آراباسی ( )1141ابعاد
جـوّ سازمانی را شامل هفت مولفه ساختار سـازمانی،
ارتباطـات سـازمانی ،پـاداش ،تعهد سازمانی ،ریسكپذیری،
تعارض سازمانی و کار گروهی عنوان کرد .لیتوین و استرینجر
( )4381جوّ سازمانی را ادراکاتی که فرد از نوع سازمانی که در
آن کار میکند و احساس او نسبت به سازمان بر حسب ابعادی
چون مسﺌولیت  ،ساختار  ،پاداش  ،صمیمیت  ،هویت  ،حمایت
 ،خطر  ،برخورد و ﻗبول ضوابط عنوان کرده اند .در مسولیت،
جهت انجام برخی هدفهای سازمان ،به کارکنان
مسﺌولیتهای فردی داده میشود و بدین ترتیب آنان احساس
میکنند بدون کنترل مدیران میتوانند تصمیمات الزم را اخذ
و مساﺋل را حل کنند .منظور از ساختار ،راه یا شیوهای که
فعالیتهای سازمانی تقسیم ،سازماندهی و هماهنﮓ میشوند.
پاداش موجب میگردد که کارمندان احساس کنند در صورت
داشتن عملکرد باالتر در زمینههای مختلف مورد تشویﻖ ﻗرار
میگیرند .صمیمیت ی عنی احساس اینکه رفتار دوستانهای در

سازمان حاکم است و افراد از با هم بودن لذت میبرند .در
حمایت ،وجود کمك از طر ف دیﮕران به افراد و اینکه در
شرایط سخت از طر ف همکاران و مدیریت مورد توجه و
حمایت واﻗع میشوند .منظور از ﻗبول خطر ،درجه و میزانی که
تصمیمگیری پذیرش خطر و چالش در شرایط پیشبینی نشده
در سازمان تشویﻖ میشود .هویت ی عنی اینکه افراد احساس
کنند که عضوی از سازمان هستند و از تعلﻖ داشتن نسبت به
سازمان مباهات میکنند .برخورد به معنی میزانی از پذیرش
نظرات متفاوت ،بعالوه استراتژی است که برای حل مشکالت
در سازمان بکار میرود .منظور از استانداردها یا ضوابط ،توجه
به اهداف صریح ،ضوابط و عملکرد موثر در سازمان است
(.)48
از موضوعات بسیار مهم و تعیینکننده در سازمانها،
تصمیمگیری است .تصمیمگیری به عنوان انتخاب از میان
گزینههای توصیف شده است ،لیکن عمدتا یك فرایند است
که شامل مراحل شناسایی مشکل ،شناسایی معیار تصمیم،
تخصیص وزن به معیار ،ارایه گزینهها ،تجزیه و تحلیل
گزینهها ،انتخاب یك گزینه ،به اجرا درآوردن گزینه و ارزیابی
اثربخشی تصمیم میباشد ( .) 94در هر سازمان ،تصمیمگیری
میتواند تا حد زیادی تنش و احساس ناخوشایندی در پی
داشته باشد .لذا ،هر گروه باید از تنوع روشهای موجود در
تصمیمگیری آگاه باشد ( .) 47تصمیمات ممکن است فردی یا
گروهی باشند .تصمیمات فردی ،آن نوع تصمیماتی هستند که
توسط یك فرد گرفته میشوند و دیﮕران از آن تبعیت میکنند.
ممکن است تصمیمات فردی ناشی از خودکامﮕی مدیر،
تخصص وی یا شرایط بحرانی باشد .تصمیمات گروهی به
نوعی از تصمیمات اطالق میشود که توسط افراد ذینفع،
صاحبنظر یا کسانی اتخاذ میگردد که به نحوی در اجرای آن
مشارکت دارند .با توجه به سطوح مدیریتی مدیران ،عوامل
متعددی بر تصمیمگیری آنها تﺄثیر میگذارد .تصمیمات در
سازمانها با روشهای مختلفی اتخاذ میشود که عبارتند از
تصمیمگیری اﻗتداری ،این سبك در وضعیتهایی به کار
میرود که مدیر تجربه و اطالعات الزم برای رسیدن به نتیجه
را دارد .تصمیمگیری مشاوره ای ،این سبك در شرایطی
ارزشمند است که به تشخیص مدیر ،پیروان نیز تا اندازهای
تجربه یا دانش درباره موضوع تصمیم را دارند .تصمیمگیری
مشارکتی ،بر اساس همکاری شکل میگیرد و در آن مدیر و
پیروان به منظور دستیابی به یك تصمیم مشترک با هم کار
میکنند .تصمیمگیری تفویضی ،در شرایطی به کار میرود که
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میزان آمادگی پیروان باال باشد و آنها تجربه و اطالعات الزم
برای تصمیمگیری یا اراﺋه پیشنهاد شایسته را دارند (.)3
همانﮕونه که مالحظه می -شود ،یکی از موضوعات مهم در
رابطه ،مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای سازمانی است.
مشارکت به عنوان فرایندی توصیف شده است که توسط
آن مردم میتوانند خود را سازمان دهند و از طریﻖ آن در
فعالیتهای توسعه محلی اظهارنظر کنند .مشارکت ،حرکت
آگاهانه ،فعال ،آزاد و با مسﺌولیت است که برای تثبیت امور
جامعه ضروری میباشد ( .)3مشارکت موجب تصمیمات بهتر
در محیط کار ،به کار انداختن ﻗوه ابتکار و خالﻗیت در
کارکنان ،تقویت احترام انسانی و جایﮕاه اجتماعی ،ایجاد
انﮕیزش و عالﻗه مشترک ،تحریك کارکنان به ﻗبول مسولیت
و بهبود روحیه افراد برای کار گروهی میشود ( .) 91وﻗتی افراد
در تصمیمگیریها مشارکت داده میشوند احساس میکنند که
سازمان برای ایدهها ،نظریات ،افکار و دیدگاههای آنها ارزش و
احترام ﻗاﺋل است .از طر ف دیﮕر ،مشارکت در تصمیمگیری
برای افراد حاوی این پیام خواهد بود که آنچه به عنوان
تصمیم در محیط کار به مرحله اجرا در میآید ،حاصل
تصمیمهای مشترکی است که آنها نیز خود در آن سهیم
بودهاند ( .) 41در این خصوص ،بعضی از مدلها ،مشارکت را
محدود به آن ﻗسمت از تصمیمات مدیریتی میکنند که بطور
مستقیم بر محیطهای کاری کارکنان تﺄثیر میگذارد در حالی
که مدلهای دیﮕر کارکنان را دعوت میکنند با مسﺌولیت برابر
در تمام تصمیمگیریهای اداری شرکت نمایند .از منظر دیﮕری
موضوعات مورد مشارکت را به چهار دسته مساﺋل فنی و روش
انجام کار ،تصمیمات مربوط به مساﺋل استخدامی و نیروی
انسانی ،سیاستهای مالی و اﻗتصادی و نیز تصمیمات مربوط
به سیاستهای کلی .همچنین ،حقوق و دستمزد ،امور مالی،
امور تولید ،شرایط فیزیکی محیط کار ،موضوع نیروی انسانی و
شکایات تقسیم بندی کردهاند ( .) 19همانﮕونه که مالحظه
میشود ،سازمانها بمنظور دستیابی به اهداف خود نیازمند
عوامل متعددی میباشند که یکی از مهمترین عـوامـل ،وجود
جوّ مطلوب سازمانی و مشارکت است (.)1
آموزش و پرورش تنها وسیله دسترسی به تکنیك ﻗویتر،
رشد ،توسعه و پیشرفت است و توجه به کمیت و کیفیت آن در
تداوم و تسریع توسعه جامعه در ابعـاد اﻗتـصادی ،اجتمـاعی،
فرهنﮕی و سیاسی جامعه دخیل میباشد و بالطبع مدیریت و
اداره آن از اهمیت ویژهای برخوردار اسـت .چنانچـه مدیریت
آموزشی از عهده وظیفه سنﮕین هدایت فعالیتهای آموزشـی
برنیاید کـل سیـستم را بـا اشکال جدّی روبرو میشود (.)41

آموزش و پرورش مهمترین نهاد ا جتماعی برآمده از متن
جامعه و در عین حال سازنده و تکامل دهنده آن است و تﺄثیر
آن در پیشرفت جامعه ،امری کامال محسوس است .از میان
سازمانهای گونـاگونی کـه در آمـوزش و پـرورش بـه طـور
رسمی فعال هستند ،مدارس به عنوان یك سازمان اجتمـاعی
حسـاس ،نقش مهمی در تحقﻖ هد فهای اﻗتصادی ،ا جتماعی
و فرهنﮕـی بـرعهـده دارنـد و الزمـه تحقـﻖ ایـن هد فها،
ایجاد و تقویت محیطهای جذاب و داشتن مدیران و کارکنان
خشنود و راضی است ( .) 11جوّ مدارس ،یکی از عوامل مهم
برﻗراری روابط انسانی است؛ بطوریکه در جوّ باز و حمایت
کننده ،افراد به یکدیﮕر نزدیك شده و احساس نوعی وحدت،
همکاری و صمیمیت بین آنها بوجود میآید .اما ،در جوّهای
منفی ،ترسآور ،بسته و بازدارنده افراد از هم میگریزند و به
همدیﮕر بی -اعتماد میشوند ( .) 11جوّ سازمانی مدرسه نیز از
ویژگیها و خصوصیات درونی یك مدرسه و محیط آموزشی
است که مدارس را از یکدیﮕر متمایز کرده و بر رفتار و عملکرد
نیروی انسانی مدرسه موثر است (.)41
پژوهشهایی در مورد متغیرهای مذکور گزارش شده است.
نتایج پژوهش اورلون زوال و اوالیمی ( ) 1144نشان داد
معلمان مورد مطالعه بطور معناداری در فرایندهای
تصمیمگیری مشارکت دارند ( .) 18نتایج پژوهش اوموالیو و
اجیل ( ) 1141نشان داد که جوّ سازمانی تاثیر معناداری روی
مشارکت شغلی دارد ( .) 13نتایج پژوهش موشتی () 1149
نشان داد که معلمان مشارکت باالیی در تصمیم -گیری درباره
هدایت تحصیلی دانش آموزان و انتخاب شغل آینده آنان دارند،
اما کمتر در تدوین و اجرای بودجه مدرسه ،مسایل مدیریتی
مدرسه و مسایل کارکنان مدرسه مشارکت دارند ( .) 11نتایج
پژوهش بیﮕی نیا ( ) 1111نشان داد که بین جوّ سازمانی و
مشارکت کارکنان در امور سازمان رابطه معنادار وجود دارد (.) 1
نتایج پژوهش سپاسی و همکاران ( ) 1112نشان داد که
مشارکت اعضای هیﺌت علمی در مساﺋل آموزشی ،پژوهشی،
همکاران و مدیریت متوسط بوده است؛ جوّ سازمانی دانشﮕاه
با توجه به خرده مقیاسهای صمیمیت ،روحیه ،مزاحمت،
بیعالﻗﮕی ،رفتار حمایتی ،کنارهگیری ،نفوذ ،سرپرستی نزدیك
مدیر گروه در سطح ﻗابل ﻗبول است؛ بعالوه به ترتیب توجه به
روحیه ،دوری از مزاحمت ،کاهش بیعالﻗﮕی و رفتار
کنارهگیری مدیر در افزایش مشارکت اعضای هیﺌت علمی
دانشﮕاه مؤثر بودند ( .) 91مهرعلی زاده و همکاران ( ) 1117از
پژوهش خود نتیجه گرفتند که مدیران دبیرستانهای
خصوصی در جلب مشارکت دبیران موفﻖ نبوده اند .این مساله،
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به عنوان یکی از عوامل اصلی تﺄثیرگذار بر عملکرد مدارس
غیرانتفاعی یعنی مشارکت معلمان در تصمیم -گیریها ﻗابل
تﺄمل است ( .) 19یافتههای پژوهش امین بیدختی و همکاران
( ) 1141نشان داد که میانﮕین بعد دستوری در مدارس مورد
مطالعه ،تا حدی باال بود .بنابراین ،رفتار مدیران در آنها در حد
مطلوب؛ باز نبوده است؛ ولی رفتار معلمان در این مدارس بازتر
از رفتار مدیران درک شده است ( .) 9نتایج پژوهش حمیدی و
آصفی ( ) 1141نشان داد میزان مشارکت اعضای هیﺄت علمی
در تصمیمگیریهای دانشکده شامل تصمیمگیری در مورد
مساﺋل آموزشی ،مساﺋل پژوهشی ،دانشجویی ،مساﺋل مربوط
به اعضای هیﺄت علمی و مدیریتی کم است .بین جوّ سازمانی
و مشارکت در تصمیمگیری ارتباط معناداری مشاهد شد .به
عالوه ،بین کلیة مؤلفههای جوّ سازمانی و مشارکت در
تصمیمگیری اعضای هیﺄت علمی ارتباط معناداری مشاهده
شد ( .) 49نتایج پژوهش کریمی و همکاران ( ) 1141نشان داد
که میانﮕین نمرات ابعاد جوّ سازمانی در دانشﮕاههای اصفهان
و علوم پزشکی اصفهان در سطح پایینی ﻗرار داشت (.) 48
نتایج پژوهش برزگر ( ) 1149نشان داد که ابعاد جوّ سازمانی
ﻗادر به پیشبینی مشارکت دبیران است ( .) 2نتایج پژوهش
حسینی و یمینی فیروز ( ) 1149نشان داد که در بین
شاخصهای جوّ سازمانی ،شاخص صمیمیت دارای باالترین
میانﮕین ( ) 41/11و فاصلهگیری دارای کمترین میانﮕین
( ) 44/73بودند .جوّ کل سازمانی نیز دارای میانﮕین  418/1و
در حد متوسط بود ( .) 42نتایج پژوهش آدابی و یکتایار ()1142
نشان داد که بین ابعاد جوّ سازمانی (روحیه گروهی ،صمیمیت،
عالﻗمندی ،تاکید بر تولید و نفوذ و پویایی ) و مشارکت
کارکنان در تصمیمگیری رابطه معناداری وجود دارد (.) 4
همانﮕونه که مالحظه میشود ،نتایج پژوهشهای فوق در
خصوص سازمانهای مختلف از جمله مدارس و دانشﮕاهها
حاکی از وجود جوّهای سازمانی متفاوت ،میزان متنوع
مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای سازمان و همچنین
وجود ارتباط بین جوّ سازمانی و مشارکت کارکنان در امور
سازمان بوده است .هرچند ،در مورد مشارکت کارکنان در
تصمیمگیریهای مدارس ،گزارش -های معدودی ارایه شده
است.
بهبود جوّ مدارس یکی از نیازهای آشکار مدارس و محیط
آموزشی است .بسیاری از رفتارهـا و ﻗوانین حاکم بر مدارس
به صورت متمرکز باعﺚ شده که معلمان در مدارس بی روحیه،
بیتفاوت و رویهمرفته غیرحساس نسبت به محیط اطراف
خود باشند .به نظـر مـیرسـد در چنـین جـوّ و فضای آموزشی

ت علیم و تربیت انجام تجربهای محدود در یك چهار دیواری به
نام کالس است .در این رابطه پژوهشهای متعددی وجود
دارد که نشان -دهنـده جهـتگیـری ،انـزواخـواهی و تقابـل
معلمان با فرهنﮓ نهادی نهاد آموزشـی اسـت .مـشکالتی
مانند عـدم جامعـهپـذیری و ناسـازگاری ا جتماعی ،انزواخواهی
ا جتماعی ،دشمنی آشکار و غیره نمونههایی از نمادهای جوّ و
محیطهای آموزشی است .این مشکالت و مساﺋل باعﺚ تاثیر
منفی بر نﮕرش معلمـان نـسبت بـه محیط کار خود میشود و
محیط را با دردسر و مشکل رو به رو میکند که گاه پنهان و
گاه آشکار بروز مییابد ( .) 99عالوه بر این ،در سازمان
گستردهای به نام آموزش و پرورش ،مشکالت برنامهریزی،
هماهنﮕی ،سازماندهی و ارزشیابی ،نیاز به مدیریت مشارکتی را
دوچندان میسازد .البته آموزش و پرورش بنابر رسالت خود
فرهنﮓساز مشارکت نیز هست ،لذا توجه به مشارکت و
مدیریت مشارکتی را اول باید از درون خود آغاز کند و
سرانجام آن را در جامعه و نهادهای آن گسترش دهد .کوشش
برای تمرکززدایی تصمیمگیری در آموزش و پرورش ،به عنوان
محور اصالحات امر جدیدی نیست ،تاریخچه تمرکززادیی در
آموزش و پرورش فراز و نشیبهایی داشته است ولی هیچﮕاه
از بین نرفته و متوﻗف نشده است ( .)11بهبود تصمیمگیری به
عنوان عمدهترین وظیفة مدیریت در هر سازمانــی اساسـی
است .باوجودیکه پژوهشﮕران مدیریت و سازمان ،تصمیمگیری
را عنصر کلیدی ادارۀ سازمان و کانون کارکردهای مدیریت
میدانند اما هنﮕام بحﺚ پیرامون ماهیت در سازمان ،شیوه
های اعمال آن و منابع و ابزارهای مورد نیاز آن و افراد
تصمیمگیرنده در سازمان همچنان با ابهامات فراوانی رو به رو
هستند (.)19
از منابع انسانی مهم و تعیین کننده در آموزش و پرورش،
معلمان بویژه معلمان تربیت بدنی هستند که از طریﻖ توسعه و
ترویج تربیت بدنی و ورزش نقش ﻗابل توجهی در تعلیم و
تربیت دانش آموزان دارند .بدین منظور ،این دسته از معلمان
باید با مدیران و مسولین تربیت بدنی آموزش و پرورش،
مدیران و کارکنان مدارس ،دانشآموزان ،والدین ،حوزه های
ورزش شهرستان و سایر بخشهای ذیربط در ارتباط و تعامل
باشند .لیکن ،به نظر میرسد عوامل گوناگونی از جمله جوّ
سازمانی مدارس و مشارکت آنها در امور مدارس بر عملکرد
آنها تاثیرگذار باشد .با توجه به نوع مسولیت و حوزه کاری
معلمان تربیت بدنی ،به نظر میرسد میزان و نحوه مشارکت
آنها در فعالیتها و امور مدارس به بررسی نیاز داشته باشد.
شایان ذکر است که در مورد جوّ سازمانی و مشارکت آنها بویژه
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در تصمیمگیری -های مدارس گزارشی پژوهشی ارایه نشده
است .تصور بر این است که انجام چنین پژوهشی بتواند به
شناسایی میزان و نوع مشارکت معلمان تربیت بدنی در
تصمیم -گیریهای مدارس کمك نماید .اگر ،آنها از میزان
باالیی از مشارکت برخوردار باشند میتواند به نوعی بیانﮕر
توجه به جایﮕاه و اهمیت آنها در تعلیم و تربیت در مدارس
باشد .در غیر این صورت ،باید برای ارتقای جایﮕاه آنها از
طریﻖ بهرهمندی مدارس از توانمندیهای احتمالی شان برای
رشد و توسعه مدارس تالش شود و مدیران مدارس ترغیب
شوند بطور عادالنه به معلمان توجه نمایند .بر این اساس ،در
پژوهش حاضر تالش بر این است که وضعیت و ارتباط بین
جوّ سازمانی و مشارکت معلمان تربیت بدنی در امور مدارس
استان مرکزی بررسی گردد.

روش تحقیﻖ
این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی  -همبستﮕی است
که به روش میدانی انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل
معلمان تربیت بدنی شهرستان اراک بودند ( 483نفر) که بر
اساس فرمول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد
 418نفر از آنها به صورت نمونهگیری تصادفی طبقه ای به
عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که این موضوع در جدول 4
نشان داده شده است.

جدول  .4جامعه و نمونه آماری پژوهش
جنسیت
مرد

زن

مجموع

مقطع تحصیلی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
-

برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد استفاده شد.
بدین منظور ،پرسشنامه تعدیل شده لیتوین و استرینجر ()4381
برای بررسی جوّ سازمانی مدارس (به عنوان متغیر پیش بین ) بکار
گرفته شد که شامل  3خرده مقیاس ساختار ،مسولیت ،پاداش،
ﻗبول خطر ،صمیمیت ،حمایت ،ضوابط ،برخورد و هویت بود؛
بطوریکه هر مولفه شامل  9گویه و در مجموع  17گویه بود .برای
بررسی وضعیت مشارکت معلمان تربیت بدنی در امور مدرسه از
پرسشنامه المبرت و هوگان ( ) 1113استفاده شد (به عنوان متغیر
مالک) که شامل  1خرده مقیاس مشارکت در فعالیت -های
مدرسه (شامل  1گویه ) ،مشارکت در تدوین برنامه و شیوههای
آموزشی (شامل  2گویه ) ،مشارکت در امور مربوط به رشد معلم،
ارزیابی و واگذاری کار (شامل  1گویه ) و مشارکت در برﻗراری
ارتباطات معلم – دانش آموز (شامل  2گویه ) و در مجموع 48
گویه بود .برای بررسی نظرات پاسخ دهندگان در پرسشنامه جوّ
سازمانی از مقیاس پنج ارزشی لیکرت (کامال موافقم تا کامال
مخالفم) و در پرسشنامه مشارکت در تصمیمگیری از مقیاس پنج
ارزشی (خیلی زیاد تا خیلی کم) استفاده شد .شایان ذکر است که

جامعه آماری
21
41
11
29
11
11
483

نمونه آماری
91
13
48
92
41
41
418

پرسشنامههای اولیه در اختیار ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی
ﻗرار داده شد و روایی محتوایی آنها مورد تﺄیید ﻗرار گرفت .برای
پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .نتایج
نشان داد که پایایی پرسشنامه جوّ سازمانی برابر با  1/81و پایایی
پرسشنامه مشارکت در تصمیمگیری برابر با  1/82است که بیانﮕر
پایایی خوب آنها میباشد .
شایان ذکر است که از مجموع پرسشنامههـای توزیـع شـده،
تعداد  417پرسشنامه ( 89/1درصـد) ﻗابـل اسـتفاده بـود .از آمـار
توصیفی شامل میانﮕین ،انحراف معیار ،فراوانـی و درصـد بـرای
سـازماندهی ،خالصــه کــردن و توصـیف دادههــا اســتفاده شــد.
همچنین ،دادهها از طریﻖ آزمون های کلمـوگروف -اسـمیرونوف،
ضــریب همبســـتﮕی اســـپیرمن و رگرســیون در نـــرم افـــزار
اس.پی .اس.اس نسخه  19تحلیل شدند .
یافته های تحقیق
از نظر جمعیت شناختی 92/2 ،درصد از جامعه مورد مطالعه مرد و
 11/2درصد آنان زن بودند 17/9 .درصد دارای مدرک کارشناسی
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بودند .سابقه شغلی آنها دارای میانﮕین  41/11سال بود .دارای
میانﮕین سنی  91/31سال بودند .همچنین 38/4 ،درصد آنها
دارای تحصی الت تربیت بدنی و علوم ورزشی بودند .
توصیف جوّ سازمانی مدارس بر اساس نتایج مقیاس  2ارزشی
لیکرت در جدول  1نشان داده شده است .همانﮕونه که مالحظه

میشود ،خرده مقیاسهای صمیمیت ،برخورد ،ساختار و ضوابط،
هویت ،حمایت ،پاداش ،ﻗبول خطر و مسولیت به ترتیب بیشترین
میانﮕین را داشته اند.

جدول  .1خرده مقیاس ها ی جوّ سازمان ی مدارس مورد مطالعه

ردیف
1

خرده مقیاس
ساختار

میانﮕین
11 /55

انحراف معیار
1 /11

1

مسئولیت

10 /64

1 /55

5
6

پاداش
قبول خطر

11 /11
10 /51

1 /41
1 /16

5
4

صمیمیت
حمایت

11 /55
11 /11

1 /61
1 /56

7

ضوابط

11 /55

1 /55

5
0

برخورد
هویت

11 /45
11 /60

1 /41
1 /64

11

جوّ سازمانی

05 /16

11 /56

نوع مشارکت در تصمیمگیری مدارس بر اساس نتایج
مقیاس  2درجهای در جدول  9نشان داده شده است .همانﮕونه
که مالحظه میشود ،مشارکت در تدوین برنامه و شیوههای
آموزشی ،مشارکت در برﻗراری ارتباطات معلم – دانش آموز،

مشارکت در امور مربوط به رشد معلم و ارزیابی و واگذاری کار
و مشارکت در فعالیتهای مدرسه به ترتیب باالترین میانﮕین
را داشته است.

جدول .9میزان مشارکت در تصمیمگیر ی مدرسه معلمان تربیت بدن ی شهر اراک

ردیف
4
1
9
1
2

خرده مقیاس
مشارکت در فعالیتهای مدرسه
مشارکت در تدوین برنامه و شیوههای آموزشی
مشارکت در امور مربوط به رشد معلم ،ارزیابی و واگذاری کار
مشارکت در برﻗراری ارتباطات معلم – دانش آموز
مجموع مشارکت در تصمیمگیری

منظور استفاده از رگرسیون ،ابتدا پیش فرض های آن
بررسی شد .در این خصوص ،ابتدا ،وضعیت توزیع دادهها از
طریﻖ آزمون کلموگروف اسمیرونوف بررسی شد که نتایج آن
در جدول  1نشان داده شده است .همانﮕونه که مالحظه
میشود ،دادههای متغیر وابسته ی عنی مشارکت در تصمیمگیری
دارای توزیع طبی عی می باشد (سطح معناداری بزرگتر از
 ،) 1/12که به معنای ﻗابلیت استفاده از آمار پارامتریك است.

میانﮕین
44/91
47/83
41/11
42/82
27/13

انحراف معیار
9/71
1/91
1/91
1/11
41/78

لیکن ،متغیر مستقل ی عنی جوّ سازمانی دارای توزیع غیرطبی عی
است .یکی دیﮕر از مفروضات ،نسبت شرکتکنندگان به
متغیرهای مستقل است که حداﻗل باید  2به  4و بطور مطلوب
 41به  4باشد که در این پژوهش تعداد شرکت کنندگان 418
نفر و تعداد متغیرهای مستقل  3متغیر بود .یکی دیﮕر از
مفروضات ،بررسی مقادیر پرت بود که در این پژوهش مقادیر
پرت یافت نشد .یکی دیﮕر از مفروضات ،بررسی استقالل
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خطاها (تفاوت بین مقادیر واﻗعی و مقادیر پیش بینی شده
توسط معادله رگرسیون ) از یکدیﮕر با استفاده از آزمون
دوربین -واتسون است .مقدار مناسب این آماره بین  4/2تا
 1/2میباشد .در این پژوهش ،آماره این برابر  4/79بدست آمد
که نشاندهنده استقالل باﻗی مانده است .یکی دیﮕر از
مفروضات رگرسیون ،این است که نباید بین متغیرهای مستقل
رابطه خطی وجود داشته باشد .برای این کار ،آزمون هم خطی
با استفاده از آماره های تولرانس و تورم واریانس استفاده شد.
نتایج نشان داد که تولرانس متغیرها کمتر از  1/3و تورم
واریانس آنها کمتر از  9بود که به معنای نبود رابطه خطی بین
متغیرها بود .لذا ،بر اساس مفروضات فوق در این پژوهش
شرایط استفاده از رگرسیون امکان پذیر بود (.)17
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جدول  .1نتایج آزمون کلموگروف اسمیرونوف
متغیر

آماره
آزمون
1/113
1/411

مشارکت در تصمیم گیری
جوّ سازمانی

سطح
م عناداری
1/111
1/112

با توجه به اینکه متغیر مستقل دارای توزیع طبی عی
نبود ،برای بررسی همبستﮕی دو متغیر و خرده مقیاس های
آنها از ضریب همبستﮕی اسپیرمن استفاده شد که نتایج آن در
جدول  2نشان داده شده است .هما نﮕونه که مالحظه میشود،
بین اکثر این متغیرها همبستﮕی آماری معناداری وجود دارد.

جدول  .1ماتریس همبستﮕ ی بین جوّ سازمان ی و خرده مقیاسهای آن با مشارکت معلمان تربیت بدن ی در تصمیم گیر ی

4

9

1

1

2

1

7

8

3

41

ساختار
مسولیت

*- 1/118

پاداش
ﻗبول خطر
صمیمیت

*1/213
*1/191
*1/141

4
*- 1/183
1/114* - 1/117
*1/121 * - 1/192

4
*1/981

حمایت
ضوابط
برخورد

*1/128
1/411
*1/118

*1/149 * - 1/918
1/418 - 1/131
*1/178 * - 1/997

*1/219* 1/211
1/114* 1/414
*1/241* 1/191

4
1/484
*1/292

4
*1/124

4

هویت
مجموع ج ّو
سازمانی

*1/224
*1/741

*1/197 * - 1/118
*1/729 * - 1/112

*1/148* 1/914
*1/718* 1/112

*1/212
*1/712

*1/111
*1/979

*1/194
*1/711

4
*1/791

4

مشارکت در *1/218
تصمیم -
گیری

* 1/173

*1/987* 1/113

*1/111

*1/111

*1/272

*1/291

*1/111

4
4

- 1/471

4

نتایج همبستﮕی چندگانه بین خرده مقیاسهای جوّ سازمانی و
مشارکت در تصمیمگیری در جدول  1نشان داده شده است.
همانﮕونه که مالحظه میشود 21/1 ،درصد مشارکت معلمان

در تصمیمگیری مدارس از طریﻖ جوّ سازمانی مدارس مورد
مطالعه ﻗابل پیشبینی است.

جدول  .1نتایج همبستﮕی چندگانه بین خرده مقیاسهای جوّ ،سازمانی و مشارکت در تصمیمگیری
مدل

44

ضریب همبستﮕی

ضریب تعیین

مجذور ضریب تعیین

F

سطح معناداری

دوربین -واتسون

4
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4

1/217

1/711

12/29

1/211

بر اساس نتایج رگرسیون ،آزمون Fبر معنادار بودن
همبستﮕی متغیر وابسته و متغیر مستقل داللت دارد.

4/79

1/114

این موضوع در جدول  7نشان داده شده است.

جدول  .1ضرایب رگرسیون تك متغیره بین جوّ سازمانی و مشارکت در تصمیمگیری
F
سطح معناداری
میانﮕین مربعات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
رگرسیون
باﻗیمانده
کل

7199/73
1187/91
49714/44

4818/12
79/71

1
88
31

تحلیل ضرایب همبستﮕی بین خرده مقیاسهای جوّ
سازمانی مدارس و مشارکت معلمان تربیت بدنی در
تصمیمگیری در جدول  8نشان داده شده است .همانﮕونه که
مالحظه میشود 1 ،خرده مقیاس ساختار ،پاداش ،ضوابط و

11/29

1/114

برخورد دارای تاثیر معنادار بر مشارکت معلمان تربیت بدنی در
تصمیمگیری در مدارس بوده اند و سایر خرده مقیاسها در
مدل وارد نشده اند.

جدول  .1تحلیل ضرایب همبستﮕی بین جوّ سازمانی مدارس و مشارکت معلمان تربیت بدنی در تصمیمگیری
t
سطح معناداری
ضرایب استاندارد
ضرایب غیر استاندارد
B
ضریب بتا
خطای استاندارد

مدل
4
مقدار ثابت
ساختار
پاداش
ضوابط

44/81
1/181
4/973
1/112

1/841
1/193
1/413
1/111

1/11
1/11
1/44

برخورد

1/918

1/112

1/41

بر اساس نتایج تحلیل ضرایب همبستﮕی بین جوّ سازمانی
مدارس و مشارکت معلمان تربیت بدنی در تصمیمگیری معادله
رگرسیون به صورت زیر میباشد:
مشارکت در تصمیمگیری = ( 44/81مقدار ثابت) 1/11 +
(ساختار) ( 1/11 +پاداش) ( 1/41 +برخورد ) ( 1/44 +ضوابط)
بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ،بررسی ارتباط بین جوّ سازمانی و
خرده مقیاسهای آن با میزان مشارکت معلمان تربیت بدنی در
تصمیمگیریهای مدرسه و همچنین ،بررسی توان پیشبینی
مشارکت معلمان تربیت بدنی از طریﻖ خرده مقیاسهای جوّ
سازمانی مدارس شهرستان اراک بود .نتایج پژوهش نشان داد
که جوّ سازمانی مدارس مورد مطالعه دارای میانﮕین 39/11
می باشد که بر اساس حداﻗل و حداکثر نمره که به ترتیب برابر
با  17و  492میباشد ،این میانﮕین در حد متوسط است .این

49/71
47/128
41/17
8/114

1/114
1/114
1/114
1/114

8/814

1/114

یافته با نتایج پژوهش حسینی و یمینی فیروز ( ) 1149از نظر
وضعیت جوّ سازمانی همخوان است ( ) 42ولی با نتایج پژوهش
کریمی و همکاران ( ) 1141ناهمخوان است ( .) 48احتماال ،این
ناهمخوانی ناشی از متفاوت بودن نوع جامعه آماری و ابزار
گردآوری دادهها باشد .عالوه براین ،نتایج نشان داد که خرده
مقیاسهای جوّ سازمانی به ترتیب میانﮕین عبارت بودند از
صمیمیت ،برخورد ،ساختار ،ضوابط ،هویت ،حمایت ،پاداش،
ﻗبول خطر و مسولیت .این یافته با نتایج پژوهشهای سپاسی
و همکاران ( ) 1112و حسینی و یمینی فیروز ( ) 1149در
خصوص خرده مقیاس صمیمیت همخوانی دارد ( .)42 ،91جوّ
سازمانی از نحوه عملکرد مدیریت خبر میدهد و بر میزان
احساس افزایش مسﺌولیت ،مشارکت سازمانی ،انجام وظایف و
تحقﻖ اهداف سازمانی اثر میگذارد .اندازهگیری جوّ سازمانی،
مقیاسی است مبنی بر این که آیا سازمان به انتظاری که
کارکنان از مشارکت در یك سازمان دارند ،پاسخ داده است یا

ارتباط جوّ سازمانی و مشارکت معلمان تربیت بدنی شهرستان اراک در تصمی م گیری های مدرسه

نه ( .) 41با وجودیکه ،عوامل گوناگونی میتواند بر میانﮕین
خرده مقیاسهای جوّ سازمانی مدارس اثرگذار باشد ،لیکن به
نظر میرسد حفظ خرده مقیاس -های صمیمیت ،برخورد و
ساختار که از میانﮕین باالتری برخوردار بودند و نیز تقویت
خرده مقیاسهای مسولیت ،ﻗبول خطر و پاداش که از میانﮕین
پایینتری برخوردار بودند بتواند به بهبود جوّ سازمانی مدارس
کمك نماید .در این رابطه ،توجه به مواردی از ﻗبیل حل
مسایل بر مبنای خالﻗیت ،سرزنش نکردن معلمان به خاطر
اشتباهات جزیی و تشوی ﻖ مسولیت پذیری ،ریسك پذیری
حساب شده ،بکارگیری معلمان و نظرخواهی از آنها در فعالیت
های و امور مدرسه ،ترغیب و تشویﻖ معلمان خ الق ،مثبت
نﮕری مسولین مدارس و توجه به انتقادات سازنده معلمان
تربیت بدنی برای بهبود موضوعات مختلف مدارس پیشنهاد
می -شود.
نتایج پژوهش در مورد مشارکت معلمان تربیت بدنی
در تصمیمگیریهای مدرسه نشان داد که این متغیر دارای
میانﮕین  27/13میباشد که بر اساس حداﻗل و حداکثر نمره
که به ترتیب برابر با  48و  31میباشد ،این میانﮕین نیز در حدّ
متوسط است .عالوه بر این ،نتایج پژوهش در مورد خرده
مقیاسهای این متغیر نشان داد که خرده مقیاسهای آن از
نظر میانﮕین به ترتیب عبارت بود ند از مشارکت در تدوین
برنامه و شیوههای آموزشی ،مشارکت در برﻗراری ارتباطات
معلم  -دانش آموز ،مشارکت در امور مربوط به رشد معلم و
ارزیابی و واگذاری کار و مشارکت در ف عالیتهای مدرسه .این
یافته با نتایج پژوهشهای موشتی ( ) 1149مبنی بر مشارکت
زیاد معلمان در هدایت تحصیلی دانشآموزان ( ) 11و با نتایج
پژوهش موشتی ( ) 1149و حمیدی و آصفی ( ) 1141مبنی بر
مشارکت اندک اعضای هیات علمی دانشﮕاه در فعالیتهای
سازمانی همخوانی دارد ( .) 49 ،11همچنین از نظر مشارکت
کلی در تصمیمگیری که در حد متوسط بوده است ،با نتایج
پژوهش سپاسی ( ) 1112همخوان است ( .) 91لیکن ،در همین
خصوص با نتایج پژوهش حمیدی و آصفی ( ) 1141ناهمخوان
است ( .) 49در پژوهش آنها که در مورد اعضای هیات علمی
دانشﮕاه بوده است مشارکت در حد کم گزارش شده است؛ که
احتماال این ناهمخوانی به دلیل نوع جامعه آماری آن باشد.
مشارکت ،فرایندی است که توسط آن کارکنان میتوانند خود
را سازمان دهند و از طریﻖ آن در فعالیتهای توسعه محلی
اظهارنظر کنند ( .) 3مشارکت در تصمیمگیری عبارت است از
ادراکات کارکنان از میزان تاثیر آنها در تصمیمات سازمانی
( .) 14به نظر میرسد ،حفظ خرده مقیاسهای مشارکت در

تدوین برنامه و شیوههای آموزشی و مشارکت در برﻗراری
ارتباط معلمان و دانشآموزان که از میانﮕین باالتری برخوردار
بودند و نیز تقویت خرده مقیاسهای مشارکت معلمان تربیت
بدنی در فعالیتهای مدرسه و نیز مشارکت آنها در امور مربوط
به رشد معلم ،ارزیابی و واگذاری کار بتواند باعﺚ افزایش
مشارکت آنها در تصمیمگیریهای مدارس گردد .در این
خصوص ،نظرخواهی و مشارکت دادن معلمان تربیت بدنی در
اماکن و فضاهای فیزیکی مدارس ،تدوین بودجه ،دادن
اختیارات مناسب به آنها در هزینه کردن بودجه مربوطه ،داشتن
نقش پررنﮓ تر آنها در شوراهای مدرسه و تعیین شیوههای
ارزیابی عملکرد خویش پیشنهاد میگردد.
نتایج پژوهش نشان داد که بین جوّ سازمانی و
مشارکت معلمان تربیت بدنی در تصمیمگیریهای مدارس
ارتباط وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهش -های اوموالیو و
جیال ( ،) 1141بیﮕی نیا ( ،) 1111حمیدی و آصفی ( ) 1141و
آدابی و یکتایار ( ) 1142همخوانی دارد (.) 4 ،49 ،1 ،13
کارکنانی که در تصمیمگیریها ،مشارکت داده میشوند عمومًا
نﮕاه مثبتتری به شغل خود دارند و رضایت شغلی و تعهد
سازمانی آنها بیشتر است ،چون این مشارکت به آنها اجازه
میدهد در شکلدهی به سازمان تﺄثیر بﮕذارند و احساس کنند
سازمان برای آنها ارزش ﻗاﺋل شده است ( .)14بعالوه،
چنانچه سازمانی بتواند با توجه به جـوّ حـاکم در آن بـر
احیـای مشـارکت افـراد در فراینـدهـای سازمانی اهتمام ورزد
و بواسطه آن شرایط الزم جهت افزایش تعهد افراد به سازمان
را گسـترش دهـد ،میتواند کمك شایان توجه و گامی مؤثر
در افزایش بهرهوری و بهبود عملکرد نیروهـای خود در
سازمان بردارد .این مهم در سـازمانهـا بخصـوص
سـازمانهـای خـدماتی همچـون آموزش و پرورش (که در
راستای آموزش افراد برای اشتغال در سایر سازمانها گام
برمیدارد) بـیش از سایرین نمود پیدا میکند ( .) 43بر اساس
نتایج پژوهش ،حدود  21/1درصد مشارکت معلمان تربیت
بدنی در تصمیمگیری -های مدارس از طریﻖ جوّ سازمانی
مدارس مورد مطالعه تبیین شده است .در این خصوص ،در بین
خرده مقیاس های نه گاه ،چهار خرده مقیاس ساختار ،برخورد،
پاداش و ضوابط ،بیشترین تاثیر را داشتند ،بطوریکه به میزان
 87درصد مشارکت معلمان تربیت بدنی در تصمیمگیریهای
مدارس را پیشبینی کردند .این یافته با نتایج پژوهش حمیدی
و آصفی ( ) 1141در خصوص خرده مقیاسهای ساختار و
پاداش همخوانی دارد ( .) 49استنباط بر این است که توجه
بیشتر به این خرده مقیاسها در محیط کاری مدارس بتواند
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مشارکت بیشتر معلمان تربیت بدنی در تصمیمگیریهای
مدارس را به همراه داشته باشد .ساختار عبارت است از راه یا
شیوهای که فعالیتهای سازمانی تقسیم ،سازماندهی و
هماهنﮓ میشوند ( .) 48احتماال ،ساختار و نحوه سازماندهی
فعالیتهای مدارس بر جوّ کلی و مشارکت کارکنان تاثیرگذار
باشد .بر اساس نتایج پژوهش ،احتماال انجام موادی مانند
مشخص کردن حیطه کاری و وظایف و مسولیتهای معلمان
تربیت بدنی به دور از ﻗوانین و مقررات خشك و بی روح برخی
مدارس بتواند به افزایش مشارکت آنها در تصمیمگیریهای در
مدارس منجر گردد .برخورد شامل میزانی از پذیرش نظرات
متفاوت بعالوه استراتژی که برای حل مشکالت در سازمان
بکار میرود ( .) 48به نظر میرسد ،رفتار و نحوه برخورد
مسولین مدارس نیز بر جوّ کلی و مشارکت کارکنان آنها
تاثیرگذار باشد .بر اساس نتایج پژوهش ،احتماال انجام اﻗداماتی
مثل اجازه دادن مسولین مدارس به معلمان تربیت بدنی برای
ارایه آزادانه و البته معقول و منطقی نظرات و ایدهها ،برﻗراری
تعامل مناسب و سازنده و نیز پذیرش نظرات و ایده های
مناسب و سازنده آنها موجب ترغیب مشارکت بیشتر آنها در
مدرسه شود .پاداش موجب میگردد که کارمندان احساس
کنند در صورت داشتن عملکرد باالتر در زمینههای مختلف
مورد تشویﻖ ﻗرار میگیرند ( .) 48به نظر میرسد ،نﮕرش و
توجه مسولین مدارس نسبت به موضوع پاداش و نحوه ارایه
آن نیز بر جوّ کلی و مشارکت کارکنان آنها تاثیرگذار باشد .بر
اساس نتایج پژوهش ،احتماال ترغیب و تشویﻖ معلمان پویا و
فعال از طری ﻖ ارایه پاداشهای مناسب و پذیرش انتقادات آنها

از امور مدارس بویژه مواردی که با حوزه تربیت بدنی در ارتباط
است بتواند باعﺚ مشارکت بیشتر آنها در امور مدارس گردد.
منظور از از ضوابط یا استانداردها توجه به اهداف صریح،
ضوابط و عملکرد موثر در سازمان است ( .) 48احتماال ،رعایت
ضوابط یا استانداردها نیز بر جوّ کلی و نیز مشارکت کارکنان
آنها تاثیرگذار باشد .بر اساس نتایج پژوهش ،به نظر میرسد
تعیین و رعایت استانداردها یا ضوابطی برای دستیابی به
عملکرد مطلوب و همچنین توجه به بهبود مستمر فعالیت و
کار معلمان تربیت بدنی بتواند زمینه مشارکت بیشتر آنها در
مدارس را موجب گردد.
در مجموع ،معلمان تربیت بدنی نقش بسیار مهم و در
عین حال دشواری در تعلیم و تربیت دانش آموزان از طری ﻖ
فعالیتهای حرکتی و جسمانی بر عهده دارند که میبایست در
محیطی مناسب و با مشارکت افراد ذیربط به انجام این وظیفه
بپردازند .به نظر میرسد با بهبود جوّ سازمانی ،مشارکت آنها در
تصمیمگیریهای مدارس نیز افزایش یابد .در این خصوص،
مسولین مدارس میتوانند وضعیت در حد متوسط جوّ سازمانی
مدارس و میزان مشارکت معلمان تربیت بدنی در
تصمیمگیریهای مدارس را بهبود بخشند و آن را به سطوح
بهتر و باالتر ارتقاء دهند .بر این اساس ،پیشنهاد میشود
مسولین ذیربط با بهبود وضعیت خرده مقیاس -هایی نظیر
ساختار ،برخورد ،پاداش و ضوابط در مدارس زمینه مشارکت
بیشتر این دسته از معلمان در تصمیم -گیریهای مدرسه را
بوجود آورند بطوریکه از توانمندیهای آنها نیز برای دستیابی
مناسبتر و سریعتر به اهداف مدارس استفاده شود.
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