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چکیده

مطالعه حاضر با هدف سنجش رابطه مدیریت مشارکتی با روحیه و عزت نفس کارکنان انجام گرفت .مطالعه حاضر

از نظر هدف کاربردي ،از نظر شيوه جمع آوري دادهها توصيفي ازنوع همبستگي بود 845 .مدیر و معلم مدارس شهر

زاهدان در سال تحصيلي  29-39به شيوه نمونه گيري تصادفي -طبقه اي انتخاب شدند .ابزار جمع آوری دادهها،
پرسشنامه بود که داراي  3بعد روحیه (محقق ساخته) ،بعد عزت نفس سازمانی پیرس و دیگران ( )9 198و بعد مشارکت

سازمانی (محقق ساخته) بوده است .براي تع يي ن روا يي پرسشنامه از روش روا يي ظاهر و روا يي محتوا استفاده شد .براي

تع يي ن پايا يي از آزمون آلفا کرونباخ استفاده شد که برای روحیه (  ،)0/ 812عزت نفس سازمانی (  ،)0/4 75مشارکت
سازماني (  )0/ 834محاسبه شد .براي تحليل دادهها از ضريب همبستگي پیرسون و رگرسيون چندگانه با کمک نرم

یداری وجود
افزار  spss17استفاده شد .یافتهها نشان داد بین مشارکت سازمانی و روحیه کارکنان رابطه مثبت و معن 

داشت .همچنین بین مشارکت سازمانی و عزت نفس سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنیداری وجود داشت .با توجه

یتوانند سطح روحیه و
به این یافتهها میتوان نتیجهگیری کرد که سازمانها با بکارگیری سبک مدیریت مشارکتی م 
عزت نفس کارکنان خود را بهبود بخشند.

کلید واژهها :روحیه ،عزت نفس سازمانی ،مدیریت مشارکتی ،مشارکت سازمانی.
پذیرش مقاله2931/9/ 14 :

دریافت مقاله2931/5/8 :

 - 1دانشیار دانشگاه تهران.
 - 2دانشیار دانشگاه تهران.

 - 3دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات زاهدان.

 - 4دانشجوي دکتراي مديريت آموزشي دانشگاه تهران( ،نويسنده مسئول)N_nastie1354@yahoo.com ،
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مقدمه

یهای انگیزشی تأکید
اهمیت نیروی با انگیزه و با نشاط بر هیچ کسی پوشیده نیست .تئور 

میکنند که کارمندان ناراضی نمیتوانند اهداف سازمانی را تحقق بخشند زیرا چنین کارکنانی فاقد
هیجان و انگیزش در رابطه با کار خود میباشند و دو عامل مهم در برانگیختگی و شادابی کارکنان

میتواند روحیه 1و عزت نفس 2آنان باشد .عليرغم تأکید همه صاحب نظران بر اهميت روحيه و

تأثیر آن بر عملكرد مؤثر كاركنان و به تبع آن ارتقاء عملكرد سازمانها ،هنوز تعريفي مورد قبول

همگان ،از اين واژه نشده است و تعاریف متعددی از آن وجود دارد .از دیدگاه عسکریان روحیه

ترکیبی است از طرز تلقی ،احساسات و عواطف فردی یا افراد نسبت به انجام کار تا حد توان در

یک محیط کاری .هر اندازه فعالیت فرد یا گروه توام با رضایت خاطر باشد روحیه کاری مطلوب

و در صورت عکس ،روحیه نامطلوب و پایین است .هوی و همکاران روحیه را به احساس اطمینان،

یکنند .بنتلی و ریمپل روحیه را
اعتماد ،همدردی و دوستی که در بین معلمان وجود دارد تعریف م 
به عنوان عالقه و اشتیاق حرفه ای که یک شخص در جهت تحقق اهداف فردی و گروهی در یک

یکند تعریف کردهاند (حیدری و رجائی پور .) 1387 ،با این وجود
موقعیت شغلی معین ابراز م 

یتوان پذیرفت روحيه ،حالت واقعي يك في ،ذهنی ،عاطفی و روانی شوق انگیز یا رخوت آور در
م 
فرد یا گروه است که از مجموعه برداشتهای فرد ،گروه ،جامعه ،محیط و خود ،توانها و احساس

یآید و در آنها نوعی تمایل یا عدم
موفقیت و تأمین نیازهای روانی و اجتماعی آنها به وجود م 
یآورد (میرکمالی.) 77 : 386 1 ،
تمایل به کار و زندگی بوجود م 

یكنند.
در ادبيات مربوط به روحيه ،بسياري از محققان روحيه را به عنوان ويژگي فردي تلقي م 

کانتر روحيه را بعنوان واكنش نگرشي افراد نسبت به شرايط كاري كه بر رفتار آنها در درون

یگذارد ،تعريف میكند .چيلد روحيه را به عنوان حالتي از سالمت روحي كه فرد
سازمان تاثير م 
یسازد بطور اثربخش و با اميدواري فعاليت نمايد ،و وظايفش را با توانمندي و اشتياق
را قادر م 
یكند .برخي از محققان بر مفهوم روحيه در اصطالحات سطح گروهي
اجرا نمايد ،تعريف م 

شهاي كارمندان در كي
تا يك د كردهاند .گليمر روحيه را مفهومي گروهي و وصف مشترك نگر 

یكند .ويتلز روحيه را به عنوان نگرشي از رضايت نسبت به اهداف ،تمايل به باقي
سازمان تلقي م 
- Morale
- Self-esteem
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ماندن همراه با اهداف ،و تصميم به تالش جهت تحقق اهداف گروه يا سازمان خاص تعريف

یكند .اسميت و وستن روحيه را رضايت حاصل از تمايل و عالقه به تالش و فداكاري در نيل
م 
به اهداف كي

یداند .مجموع كارهاي نظري كه تاكنون در زمينه روحيه انجام
گروه خاص م 

یدهد كه روحيه بعنوان سازه چند بعدي در نظر گرفته شده است .به منظور نمايش
گرفته ،نشان م 
یگيرد كه روحيه به منزله كي
اين پيچيدگي نظري ،جونزرود نتيجه م 

مفهوم (باور) فراگيري

است كه عالوه بر رضايت نسبت به محيط كار ويژگيها يي مثل شور و هيجان ،تعهد يا وفاداري به

سازمان ،ميل به كار و فداكاري براي اهداف گروهي را در بر میگيرد (نقل از دانایی فرد و
دیگران.)0931 ،

باید پذیرفت یکی از متغیرهای مهمی که میتواند تأثیر بسزائی بر روند فعالیتها و اقدامات

یباشد .روحیه از آن جهت
سازمان آموزش و پرورش داشته باشد وضعیت روحیه ذینفعان آن م 

اهمیت پیدا میکند که عامل تعیین کننده ای در رضایت خاطر افراد و بهبود فعالیتها و افزایش بهره
وری در سازمان است .بسياري از سازمانها خود موجبات زوال يا تقويت روحيه را در بين

یكنند .عدم اتخاذ تدابير مناسب در جهت پاسخگو يي به نيازهاي اوليه و
كاركنان شان فراهم م 

یشود آنان با حداقل روحيه و توان خود به كار مشغول بوده و
ثانوية كاركنان در سازمان باعث م 

همواره به دنبال فرصت طلبي و گريز از انجام وظيفه باشند؛ كه اين امر در نهايت منجر به كاهش

یشود (ابوت .)3002 ،روحيه سازه اي روان شناختي و
كميت و يك فيت عملكرد آنان در سازمان م 
یسازد ،اما با مشاهدة پيامدهاي آن
غير قابل رؤيت است و اين امر ،سنجش مستقيم آن را دشوار م 
از جمله :رضايتمندي ،عدم كارگريزي ،مشاركت مؤثر و با انگيزه در فعاليتها ،سعي و تالش

بيشتر ،میتوان پي به باال بودن روحيه برد (كراسمن و ابوت زاکی .)3002 ،مطالعه و سنجش

یتواند مدیران را از نظریات ،افکار و عقاید کارکنان درباره
روحیه افراد وسیلهای است که م 
تصمیماتی که درباره آنها اتخاذ گردیده است آگاه سازد .هم چنین احساسات آنها را نسبت به

تهاي عاطفيو ذهني هم
یسازد .روحيه كه از آن به حال 
شغل و محیط کارشان به خوبی آشکار م 

یشود ،از مقولههاي مهم و تأثيرگذار در عملكرد كاركنان و سال تمتم
تعبير م 

سازماني است .به

زعم انديشمندان ،عوامل مختلف درون و برون سازماني بر روحيه تأثيرگذار يا با آن رابطه دارند.
یتواند مديران را در ارتقاي روحيه و به دنبال آن
شناسا يي و سنجش ميزان رابطة آنان با روحيه م 
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بهبود عملكرد سازمان كمك كند (میرکمالی و حسینی .) 1387 ،از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر

یتوان به مشاركت در تصميم گيري ،نوع كار و شيوه ارتباط با مديريت (مك فادزن و
روحیه م 
دیگران ،)5002 ،تعلق سازماني (ين فن ،)3002 ،استرس و جو كار ،رفتار مديريتي و عوامل

محيطي ،كوچك سازي ،شيوههاي مديريتي ،همدردي در محيط كار ،نگرش مثبت به كار و

یتوان به رضايت
ارزيابي عملكرد (دانایی فرد و دیگران ،)0931 ،و از مهمترین پیامدهای روحیه م 

مشتري ،تعارض ،رفتار اخالقي ،عملكرد ،يك فيت خدمات ،بهبود يك فيت ،افزايش بهره وري،
رضايت و اثربخشي كاركنان (ابوت ،3002 ،و كي ليم و فرنكل )6002 ،اشاره کرد.

یتواند در نشاط و توانمندی و تعهد کارکنان تأثیرگذار باشد عزت نفس
سازه دیگری که م 

است .عزت نفس احساس ارزش ،درجه تصويب ،تأکید ،پذيرش و ارزشمندي است كه شخص
نسبت به خويشتن دارد .اين احساس ممكن است در مقايسه با ديگران باشد يا مستقل از آن.

کوبوتا و ساساکی ( )2002بیان میکنند عزت نفس زا يي ده زندگي اجتماعي و ارزشهاي آن است

مترين جنبههاي
و در تمامي فعاليتهاي روزانه انسان به نوعي جلوه گر بوده و به اين شكل از مه 

يهاي رفتاري انسان است .عزت نفس دارای ابعاد متفاوتی از قبیل
شخصيت و تع يي ن كننده ويژگ 

یباشد اما نوع دیگری از آن
عزت نفس اجتماعي ،عزت نفس تحصيلي ،عزت نفس خانوادگي م 
عزت نفس سازمانی 1است .ساختار عزت نفس سازمانی توسط پیرس 2و همکاران (  )9 198رشد

یافت .از دید آنان عزت نفس سازمانی به عنوان درجه ای از ادراک کارکنان در مورد خودشان به

یباشد .به عبارت دیگر عزت
عنوان فردی مهم ،با معنا ،مؤثر و ارزشمند در سازمان استخدام شده م 
نفس سازماني درجه اي از باور و اعتقاد اعضاي سازمان است كه آنان ميتوانند نيازهايشان را به

وسيلة سهيم شدن در نقشهاي درون سازمان برآورده سازند .اين مسأله به ارزش خود ادراك

یكنند ،اشاره دارد.
شدة افراد در مورد خودشان به عنوان اعضاي سازماني كه در آن عمل م 

كورمن معتقد است كه رفتاركاري ،هماهنگ با خودپنداره كاركنان است .عملكرد کاركنان

یكند .كاركنان با عزت نفس باال تمايل دارند
متناسب با خودارزيابي منفي يا مثبت آنها تغ يي ر م 

كه عملكرد خويش را با خودپنداره خود متناسب سازند؛ زيرا عملكرد بهتر ،توازن بيشتري با
خودپنداره شايسته دارد؛ صرف نظر از اين كه از كار خود خشنود باشند يا نباشند (نظری شادکام
- Organization-based self-esteem
- Pierce
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یتواند بر رفتارهاي كاري با دو
یدارد عزت نفس م 
و دیگران .)2931 ،بروکنر (  ) 1988اظهار م 

شيوه تأثير بگذارد :اول اينكه كاركنان سطوح متفاوتي از عزت نفس در كار را دارند كه همين

امر بر چگونگي افكار ،احساس و رفتار آنها در كار مؤثر است؛ دوم اينكه ،افراد به طور كلي
نياز به احساس خوب بودن در مورد خودشان و در مورد رفتارها و يا افكارشان داشته ،آن را

ارتقا میدهند تا عزت نفس خود را بهبود بخشند (صادقیان و دیگران.) 1388 ،

عزت نفس سازماني در موقعيتها يي كه سازمان پيامها ،فرصتها يا بحثهاي ساختاري را

یيابد .عزت نفس سازمانی
یسازد ،رشد م 
در ايجاد ارتباط با صالحيت و ارزش كاركنان فراهم م 
ییابد و نتیجه پیامهایی است که فرد از دیگران در خصوص
در محیط اجتماعی سازمان رشد م 

یگیرد هرگاه سرپرستان چالشها و موقعیتهای
یدارد .فیلیپس نتیجه م 
صالحیتهای خود دریافت م 

تشویقی را ایجاد کنند یا وقتی که خود شغل پیچیده و چالش برانگیز باشد عزت نفس سازمانی

ییابد (صادقیان و دیگران .) 1388 ،افزايش عزت نفس سازماني روابط مثبتي با انگيزه،
افزایش م 

رفتار شهروند سازماني ،رضايت شغلي و حرفه اي ،تعهد سازماني و عملكرد شغلي دارد (تانگ و
گيلبرت.) 1994 ،

سازمانهای ما به علت ناتوانی در استفاده بهینه از توان بالقوه کارکنان با معضالتی از قبیل پایین

یتواند کاهش بهره وری
بودن سطح روحیه و عزت نفس کارکنان رو به رو هستند که پیامد آن م 

یتوانند راهبردهای متنوعی را برای رفع این
فردی و سازمانی باشد و در این راستا سازمانها م 

معضالت به کار گیرند .با توجه به محیط ناپایدار کنونی که سازمانها را هر چه بیشتر به شیوههای

یدهد ،متداولترین راه برای برطرف ساختن چنین معضالتی و اصالح نظام
جدید مدیریتی سوق م 
اداری به کارگیری روش مدیریت مشارکتی است .مشاركت كي

نياز سرشتي انسان است .انسان

بر پايه آفرينش خويش نياز به تعلق و پيوند با ديگران دارد و خوي اجتماعي بودن در وي نهفته
است .اين گفته انديشمندان كه انسان كي

هستي اجتماعي است ،بيانگر آن است كه انسان به

یكند .نهادهاي
صورت طبيعي و بر اساس سرشت خويش داوطلبانه با ديگران كار و زندگي م 

یگيرد ،به طور عمومي ،پاسخي به نياز
یشود و زندگي را پي م 
بنيادي كه انسان در آنها پرورده م 

یتواند به عنوان كي
یآورد (جهانیان .) 1388 ،مشاركت م 
مشاركت فراهم م 

روش مديريتي تلقي

شود كه افراد را به طور ذهني و عاطفي بر میانگيزاند تا داوطلبانه براي تحقق اهداف سازماني يا
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اعضاي گروه همكاري كرده و خود را در مسؤوليتها و نتايج كار شر كي

نمايند (طوسی،) 1380 ،

یباشد كه
به عبارتی مشاركت نوعي سهيم و دخيل شدن در تصميم گيري ،برنامه ريزي و اجرا م 

یدهند ،براي
اين تصميم گيري معطوف به هدفي است كه مشاركت كنندگان تمايل نشان م 

یپویا ) 24 : 1380 ،و سه
تحقق هدف مشترك با ديگران به كنش متقابل ياريگرانه بپردازند (قاسم 

ویژگی آن درگير شدن ،ياري دادن و مسؤوليت پذيري است (صالحی و شهنه .) 1381 ،مدیریت

مشارکتی هم به ایجاد فضا و نظامی توسط مدیران در سازمان اشاره دارد که در آن تمام کارکنان،
مشتریان و پیمانکاران در روند تصمیم سازی سازمان ،تصمیم گیری و حل مسائل و مشکالت

سازمان با مدیریت همکاری و مشارکت نمایند (شیخ محمدی و تولیت زواره ) 1380 ،و با

ويژگيهای همدلي ،همدردي و همسوئي بين مديريت و كاركنان ،مداخله مشترك مديريت و

كاركنان در امور سازمان ،شفاف سازي هدف و توسعه فرهنگ تصميم گيري يا مسئوليت

یباشد (اورعی یزدانی و دیگران .) 1388 ،با این وجود موانعی بر سر راه
پذيري مشترك همراه م 

کاربست مدیریت مشارکتی در سازمانها وجود دارد .هانسن و مائنپا )8002( 1این موانع را اينگونه
بر میشمرند :تظاهر مديران به مشاركت؛ عدم تخصيص منابع مالي و انساني كافي؛ عدم تب يي ن

اهداف مشاركت براي كاركنان؛ گمان و تصور مديران نسبت به ناتواني و بي لياقتي افراد عادي

در اخذ تصميمات؛ بي تخصصي افراد عادي براي رسيدگي به موضوعات پيچيده؛ زمانبر يا وقت
گير بودن فرايند مشاركت؛ صعوبت در تع يي ن ميزان و سطح مشاركت؛ عدم بسترسازي براي

مشاركت؛ عدم ارائه مشوقهاي مالي و معنوي؛ عدم تبادل اطالعات و منابع مورد نياز؛ رسميت
زياد؛ عدم تفويض اختيار و مسئوليت.

تها بیانگر این است که عدم مشارکت شایسته ذینفعان آموزشی در تصمیمات مربوط به
واقعی 

تهای آن و به تبع آن پایین
نحوه اداره مدرسه و چگونگی برطرف نمودن مشکالت و محدودی 

بودن اثربخشی مدارس ،سالهاست که بر نظام آموزش و پرورش کشور سایه افکنده است و

سازمان آموزش و پرورش زاهدان نیز به عنوان زیر مجموعه ای از این نظام از این قاعده مستثنی
نیست .هم چنین پیچیدگی مسائل و مشکالت امروزی سازمانهای آموزشی نیازمند ترکیب

نترین سطح تا باالترین سطح مدیریت به منظور جلب
تجارب و تخصص همه اعضای آن از پایی 
- Hansen & Maenpa

1
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یباشد و در دنیای پویای امروزی ،مدیران مدارس زاهدان به
رضایت ذینفعان نظام آموزشی م 
تنهایی از دانش کافی جهت حل و فصل موضوعات مربوط به مدرسه برخوردار نیستند و نیاز به

یخورد .باید اذعان کرد کاربست سبک مدیریت
خرد جمعی در مدیریت مدارس به چشم م 

مشارکتی در گروی آن خواهد بود که پیامدهای مثبت آن بر ذینفعان آموزشی محرز گردد و به

این منظور این مطالعه با هدف بررسی دو پیامد فردی مدیریت مشارکتی یعنی بهبود روحیه و عزت

نفس سازمانی کارکنان انجام گرفت.

فرضیات تحقیق

فرضيه  :1بين مشارکت سازماني و روحیه کارکنان رابطه وجود دارد.

فرضيه  :2بين مشارکت سازماني و عزت نفس سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.

رو ش

مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه جمع آوري دادهها پژوهشي توصيفي–

همبستگي است که به شیوه نمونه گيري خوشه ای و تصادفی -طبقه اي و بر اساس فرمول نمونه

گیری کوکران ،تعداد  845نفر از مدیران و معلمان مدارس شهر زاهدان در سال تحصیلی 29-39

مورد مطالعه قرار گرفتند .ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه بود که داراي  3بعد و  35گويه به اين
یپرداخت )2 .بعد عزت نفس
شرح بود )1 :بعد روحیه 5 :گويه محقق ساخته به بررسي اين بعد م 

سازمانی :از پرسشنامه  10گویه ای عزت نفس سازمانی پیرس و دیگران (  )9 198استفاده شد)3 .

بعد مشارکت سازمانی :اين بعد از  20گویه محقق ساخته در قالب  5خرده مقياس هدفگذاري،

تصميم گيري ،نظارت و کنترل ،تغ يي ر و تحول و ارزشيابي تشکيل شده بود .پرسشنامه بر اساس

مقياس  5گزينه اي ليکرت تنظيم و شيوه نمره گذاري آن از ( 1کامال مخالفم) تا ( 5کامال موافقم)
بود .براي تع يي ن روا يي پرسشنامه از روش روا يي ظاهر و روا يي محتوا استفاده شد .براي تع يي ن

پايا يي از آزمون آلفا کرونباخ استفاده شد که نتايج به دست آمده بدين شرح است :روحیه

(  ،)0/ 812عزت نفس سازمانی (  ،)0/4 75مشارکت سازماني (  .)0/ 834براي تحليل دادهها از ضريب
همبستگي پیرسون و رگرسيون چندگانه با کمک نرم افزار  spss17استفاده شد.

یافتهها

در مطالعه حاضر تعداد  5 48آزمودني از طريق پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند که از اين

تعداد  16/7درصد زن 39/2 ،درصد متاهل 66 /6 ،درصد کادر آموزشي 71 /2 ،درصد با تحصيالت
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کارشناسي 60 /6 ،دردصد با سنوات باالي  20سال 94 /7 ،درصد استخدام رسمي 45 /1 ،درصد در
مدارس ابتدا يي و  82 /1درصد در مدارس دولتي مشغول به فعاليت بودند.
فرضيه  :1بين مشارکت سازماني و روحیه کارکنان رابطه وجود دارد.

ضرايب همبستگي متقابل متغيرهاي اين فرضيه در جدول  1گزارش شده است.
جدول  .1ضرايب همبستگي متقابل مشارکت سازماني (و زمینههاي آن) با روحیه

متغير پيش بين

هدف

روحیه

0/ 489

متغير مالک

تصميم گيري

گذاري

نظارت و

تغ يي ر و

0/ 513

0/ 413

کنترل

0/ 42

تحول

ارزشيابي
0/405

مشارکت
سازماني
0/ 515

* همه ضرايب در سطح  P <0/ 01معني دار است.

یدهد که ضرایب همبستگی بین مشارکت سازمانی ذینفعان (و زمینههای
یافتههای جدول  1نشان م 

یدار است (  ،)p>0/ 01بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر وجود
پنجگانه آن) و روحیه مثبت و معن 
رابطه بین مشارکت سازمانی ذینفعان و روحیه آنان تأیید میگردد .براي پيش بيني روحیه بر اساس

زمینههاي مشارکت سازماني ،از رگرسیون چندگانه استفاده شد که يافتههاي آن در جدول 2
گزارش شده است.

جدول  .2خالصه تحليل رگرسیون چندگانه براي پيش بيني روحیه بر اساس زمینههاي مشارکت سازماني
روحیه متغیر

مالک

متغير پيش بين

R2

مقدار ثابت

نظارت و کنترل
ارزشیابی

B
1/ 66

0/643

هدف گذاری

0/ 22
0/ 22

0/91

β

T
9/ 95

0/342

5/ 86 1

0/602

4/815

0/642

5/ 483

*همه ضرايب در سطح  P <0/ 01معني دار است.
2

بر اساس یافتههای جدول  2مقدار ضریب تبیین (  )Rبرابر با  0/643میباشد ،به این معنا که

 34 /6درصد تغییرات متغیر مالک (روحیه) را میتوان بر اساس متغیرهای پیش بین وارد شده
(مشارکت در نظارت و کنترل ،ارزشیابی و هدف گذاری) تبیین نمود.

فرضيه  :2بين مشارکت سازماني و عزت نفس سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.
ضرايب همبستگي متقابل متغيرهاي اين فرضيه در جدول  3گزارش شده است.

جدول  .3ضرايب همبستگي متقابل مشارکت سازماني (و زمینههاي آن) با عزت نفس سازمانی

متغير پيش بين

هدف

عزت نفس سازمانی

0/ 478

متغير مالک

گذاري

تصميم گيري
0/ 45

نظارت و

تغ يي ر و

0/405

0/ 375

کنترل

تحول

* همه ضرايب در سطح  P <0/ 01معني دار است.

ارزشيابي
0/ 496

مشارکت
سازماني
0/ 562
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یافتههای جدول  3نشان میدهد که ضرایب همبستگی بین مشارکت سازمانی ذینفعان (و

یدار است (  ،)p>0/ 01بنابراین فرضیه
زمینههای پنجگانه آن) و عزت نفس سازمانی مثبت و معن 

تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین مشارکت سازمانی ذینفعان و عزت نفس سازمانی آنان تأیید

یگردد .براي پيش بيني عزت نفس سازمانی بر اساس زمینههاي مشارکت سازماني ،از رگرسیون
م 
چندگانه استفاده شد که يافتههاي آن در جدول  4گزارش شده است.
متغير پيش بين
متغیرمالک

عزت نفس سازمانی

جدول  .4خالصه تحليل رگرسیون چندگانه براي پيش بيني عزت نفس سازمانی بر اساس مؤلفههاي مشارکت سازماني
R2

1/ 66

مقدار ثابت

نظارت و کنترل
ارزشیابی

هدف گذاری

B

0/ 337

0/ 22
0/ 23

0/91

β

T
9/ 56

0/142

5/ 094

0/ 96 1

4/ 268

0/542

5/ 398

*همه ضرايب در سطح  P <0/ 01معني دار است.
2

یباشد ،به این معنا که
بر اساس یافتههای جدول  4مقدار ضریب تبیین (  )Rبرابر با  0/ 337م 

 33 /7درصد تغییرات متغیر مالک (عزت نفس سازمانی) را میتوان بر اساس متغیرهای پیش بین
وارد شده (مشارکت در نظارت و کنترل ،ارزشیابی و هدف گذاری) تبیین نمود.

بحث و نتیجهگیری

یافتهها بيانگر رابطه بین مشارکت سازمانی و روحیه کارکنان بود (جدولهای  2و  .)1این یافته

با یافتههای محققان دیگر همخوان است (وادسانگو ، 2012 ،1لو و لی ،7002 ،بلیک و دیگران،

 ،4002سایی گونو ،1002 ،2هو .)0002 ،با وجود محرز بودن اهمیت روحیه در عملکرد فردی و
یكنند.
سازمانی ،بسياري از سازمانها خود موجبات زوال روحيه را در بين كاركنان شان فراهم م 
عدم اتخاذ تدابير مناسب در جهت پاسخگو يي به نيازهاي اوليه و ثانوية كاركنان در سازمان باعث

یشود آنان با حداقل روحيه و توان خود به كار مشغول بوده و همواره به دنبال فرصت طلبي و
م 
گريز از انجام وظيفه باشند؛ كه اين امر در نهايت منجر به كاهش كميت و يك فيت عملكرد آنان

در سازمان میشود (ابوت .)3002،امروزه ،اکثر معلمان مسائل و مشکالتی را در ارتباط با روحیه
یهای استراتژیک از قبیل
یکنند (وایت .)0002 ،روحیه معلمان هنگامی که در تصمیمگیر 
تجربه م 

یآید و در نتیجه
انتخاب برنامه درسی ،موضوعات ارتقای معلمان مشارکت ندارند به شدت پایین م 
- Wadesango
- Saye Gono

1
2
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یکنند ،هزینههای مدرسه را افزایش
آنها وقت خود را صرف یافتن بهترین شیوه انجام کار نم 

یدهند (وادسانگو ،) 2012 ،از تغییرات سازمانی استقبال نکرده ،احساس استرس شغلی و
م 
فرسودگی شغلی بیشتری نموده و تمایل بیشتری به ترک سازمان دارند (ترانت و دیگران.)0002 ،
یتواند در بهبود روحیه آنها تأثیر گذار
با این وجود استفاده از ساز و کارهای سازمانی مناسب م 

باشد .بر اساس دیدگاه الیس ) 1984 ( 1استفاده از سیاستهای سازمانی مدیریت مشارکتی ،آموزش

یتواند در ایجاد انگیزه و بهبود روحیه معلمان نقش داشته باشد.
ضمن خدمت و ارزیابی حمایتی م 

در مطالعه سایی گونو نیز مشخص شد که مدیران بر این باورند که مشارکت کارکنان در

یها میتواند ساز و کاری کامال ضروری و مناسب برای بهبود روحیه آنان باشد (سایی
تصمیمگیر 

یها،
گونو .)1002 ،مطالعه موکوئنا ) 20 03 ( 2نشان داد با افزایش مشارکت معلمان در تصمیمگیر 

ییابد .هم چنین در مطالعه شویگر و لینا ) 1998 ( 3معلمان
روحیه آنها به طور چشمگیری افزایش م 
مهمترین مزایای مشارکت در مدرسه را بهبود روحیه ،استفاده بهینه از وقت و احساس حرفه ای
بودن عنوان نمودند.

یافتهها بيانگر رابطه بین مشارکت سازمانی و عزت نفس کارکنان بود (جدولهای  4و  .)3این

یافته با یافتههای محققان دیگر همخوان است (ساندبو ،9 199 ،4گمیج و پانگ ، 1992 ،گیست و

میچل ، 1992 ،دیلی و بیشاپ .)3002 ،عزت نفس ،درجه تأ يي د ،پذيرش و ارزشمندي است كه

شخص نسبت به خود يا خويشتن احساس میكند .کارکنانی که دارای عزت نفس باالیی هستند

خود را به عنوان مشارکت کنندگانی ارزشمند در سازمان تلقی میکنند که دارای مهارتها و دانش
یکند که
با ارزشی هستند (گیست و میچل ) 1992 ،و از این رو ساندبو (  )9 199نتیجهگیری م 

کارکنان باید دارای عزت نفس باشند تا از انگیزه کافی برای مشارکت در برنامههای سازمانی

یها مؤثر
برخوردار شوند .هنگامی که معلمان بر این باور باشند که مشارکت آنها در تصمیمگیر 

نمیباشد ،عزت نفس آنان پایین آمده که این به نوبه خود از میزان مشارکت ،رضایت شغلی و
یکنند که
یکاهد (کیونگ .)8002 ،5دیلی و بیشاپ ( )3002نیز بیان م 
ارتباطات سازمانی آنها م 

1

- Ellis
- Mokoena
3
- Schweger & Leana
4
- Sundbo
5
- Keung
2
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افرادی که دارای عزت نفس باالیی هستند ،از طریق مشارکت در امور سازمانی ،رضایت شغلی

یکنند .مشارکت سازمانی در گروی داشتن ارتباط با دیگران است که میتواند
باالتری را تجربه م 

یتواند بیانگر رابطه فرد با
تحت تأثیر عزت نفس افراد قرار بگیرد .در واقع عزت نفس یک فرد م 

دیگران باشد .افرادی که دارای عزت نفس پایینی هستند نگران عدم پذیرش دیگران هستند که

یکند بر حذر دارد .در
ممکن است آنها را از انجام اقداماتی که پذیرش اجتماعی را تضعیف م 

مقابل ،افرادی که دارای عزت نفس باالیی هستند تمایل به خطرپذیری دارند زیرا تصور میکنند

که آنها مورد قبول و پذیرش دیگران هستند (لیری و مک دونالد .)3002 ،افراد با عزت نفس پایین
تمایلی به خطرکردن ندارند در حالی که افراد با عزت نفس باال تمایل به خطرپذیری دارند

(بروکنر و دیگران .) 1993 ،در نتیجه از آنجا که مشارکت سازمانی خطر ریسک پذیری و بروز

تعارضات را به دنبال دارد ،افراد با عزت نفس پایین تمایل چندانی به مشارکت و کار گروهی

نخواهند داشت .عدم پذيرش خود و ديگران ،ترس از طرد شدن ،استفاده از شيوههاي دفاعي،

مگيري و برقراري ارتباط با ديگران ،از
اعتياد ،مشكالت مربوط به مديريت زندگي ،تصمي 

یرود (صادقیان و دیگران .) 1388 ،حتی گاهی مواقع شکایات
تنفس پایين به شمار م 
پيامدهاي عز 

یتواند ناشی از عدم احساس ارزشمندی و ضعف عزت نفس سازمانی
یهای کارکنان م 
و بهانهگیر 

آنان باشد .به عنوان نمونه مطالعه لوید )1002( 1نشان داد هنگامی که کارکنان احساس بی ارزشی،

یکنند .بر
یپرداخت حقوق و مزایا م 
یکنند شروع به شکایت از کم 
عدم احترام و بی انگیزشی م 

یها میتواند یک استراتژی مدیریت اثربخش
مگیر 
اين اساس ،افزایش مشارکت معلمان در تصمی 

یتواند نیازهای عزت نفس و خودشکوفایی آنها را برآورده سازد .هنگامیکه این نیازها
باشد که م 
یتوان انتظار رضایت شغلی و بهبود روابط را داشت.
برآورده شوند ،م 

با محرز شدن رابطه بین مشارکت سازمانی با روحیه و عزت نفس سازمانی کارکنان بکارگیری

سبک مدیریت مشارکتی در سازمانهای آموزشی ضروری مینماید .مدیران آموزشی باید از
تصمیمگیری به صورت انفرادی و استبدادی بپرهیزند و به شیوههای مختلف درصدد جلب

مگیری،
فگذاری ،تصمی 
مشارکت تمامی ذینفعان آموزشی در زمینههای مدیریت مدرسه (هد 

یتوان از این نکته غافل بود که کاربرد
نظارت و کنترل ،ارزشیابی و تغییر و تحول) باشند .البته نم 
- Lloyd
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مدیریت مشارکتی در گروی تغییر نگرش مدیران و سایر ذینفعان به مشارکت میباشد .مطالعات
نشان میدهد مدیران مدارس هنوزتمایل دارند تا رهبری کل مدرسه را به عهده بگیرند (کرانستون،

 )1002زیرا اغلب آنها به شايستگي زيردستان اعتقاد نداشته و برنامههاي مشاركت را كي

عامل

یدانند (لی .)4002 ،همچنین در برخی موارد ،مدیران ،در ظاهر خواهان شركت ذینفعان
مزاحم م 

یگذارند .اين گروه از
در امور سازمان هستند ،اما در عمل هيچگاه به نظرات آنها وقعي نم 
مديران ،از حيث اين كه مشاركت افراد در امور ،جنبه مردم پسندانه دارد ،در پي تقويت روحيه
یآيند و يا فقط خواهان كسب محبوبيت براي خويش هستد و اين در حالي است كه
آنان بر م 

ذینفعان عالقه مند هستند مشاركت آنها در امور واقعي بوده و تنها جنبه تشريفاتي نداشته باشد .در
یکنند اگر خواهان بهبود و توسعه واقعی آموزش و پرورش
این راستا مولفورد و دیگران پیشنهاد م 

یهای مرتبط به مدرسه مشارکت داشته
مگیر 
هستید باید تمامی ذینفعان به طور واقعی در تصمی 

باشند (مولفورد و دیگران .)0002،از مهمترین محدودیتهای مطالعه حاضر کّمّمی بودن مطالعه بود و

در این راستا به سایر محققان انجام چنین مطالعه ای به صورت کیفی یا آمیخته (کّمّمی و کیفی)

یگردد .همچنین دیگر پیشنهادهای تحقیقاتی عبارتند از :انجام چنین مطالعاتی در سایر
پیشنهاد م 

سازمانها ،بررسی دیگر پیامدهای فردی و سازمانی مدیریت مشارکتی ،بررسی میزان به کارگیری

ساز و کارهای مدیریت مشارکتی (نظام پیشنهادات ،مدیریت مبتنی بر هدف و گروههای

خودگردان) در سازمانها ،بررسی الزامات و موانع بکارگیری مدیریت مشارکتی.
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