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  نگرش به تغییر در مدیران  با  B و A شخصیتی  هايرابطه بین تیپ

 ادارات تربیت بدنی دانشگاه هاي آزاد اسالمی کشور
 

 1دکترحمید جنانی 
 2دکتر زین العابدین فالح

  3دکتر محمد رحیم نجف زاده
 چکیده

 ادارات تربیت بدنی  نگرش به تغییر در مدیرانبا  B و A شخصیتی  هايبررسی رابطه بین تیپ
 - روش پژوهش از نوع توصیفی. دانشگاه هاي آزاد اسالمی کشور هدف اصلی تحقیق را تشکیل می دهد

جامعه آماري تحقیق شامل کلیه مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه هاي آزاد اسالمی . همبستگی بود
   از میان .  انتخاب شدندآماري این تحقیق بر اساس جدول مورگان نمونه ). =210N (استکشور 

براي سنجش تیپ شخصیتی از پرسشنامه .  پرسشنامه عودت داده شد136هاي ارسالی  پرسشنامه
براي . ، استفاده شد)1989(و براي سنجش نگرش به تغییر از پرسشنامه دونهام) 1998(اسپنسرا راتوس

ش تربیت بدنی و مدیریت و تعدادي  بخ استادانتعیین روایی، پرسشنامه هاي مذکور در اختیار تعدادي از
پایایی .  تک تک سؤاالت اعمال گردیددربارة قرار گرفت و نظرات آنان و متخصصنظر  از افراد صاحب

و 76/0 شخصیتی هايتیپ(درونی پرسشنامه ها در یک گروه نمونه، از طریق روش آماري آلفاي کرونباخ
و 86/0 شخصیتی هايتیپ(ریق آزمون مجددو پایایی زمانی از ط) 79/0پرسشنامه نگرش به تغییر 
 5نتایج تحقیق نشان داد که از حداکثر میانگین نمره . دست آمده ب) 81/0پرسشنامه نگرش به تغییر 

نتایج آزمون فرضیات  . بود59/0 با انحراف استاندارد 66/3ها،  براي نگرش به تغییر، میانگین کل آزمودنی
  و=08/5t(داري وجود دارد گرش به تغییر ارتباط معنی شخصیتی و نهاي نشان داد که بین تیپ

001/0P< .(  
  ، نگرش به تغییرBو A  شخصیتی هايتیپ :واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
اهمیت . تغییر، یک موضوع بحث برانگیز و مطرح در ادبیات، مدیریت است

 در موضوع، به این دلیل است که تغییر اثربخش به طور قابل توجهی بقاي سازمان را
  ).17-30، 1،2006استدلنر(محیط رقابت جهانی کسب و کار افزایش می دهد

امروزه ضرورت ایجاد تغییر و نوآوري در سازمان ها، به ویژه در جوامع پیشرفته 
شناخته شده است، اما در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه هنوز نقش و اهمیت این 

در دهه هاي اخیر با رشد علوم ). 17-1386،18خان مختاري، (موضوع روشن نشده است
مختلف، پیشرفت شتابان تکنولوژي، رشد فن آوري هاي نوین و دگرگونی هاي حاصل از 

ایجاد بصیرتهاي . آن موجب ایجاد دیدگاه ها و رویکردهاي جدید در ورزش شده است
پو نوین، رسالتهاي جدیدي را براي سازمان هاي ورزشی به وجود آورده و آنها را به تکا

  .واداشته است
صرف نظر از تفکر فرد دربارة تغییر، واقعیت عینی این است که وجود تغییر در 

این سازمان ها تقریباً در کلیه وجوه خود، از جمله در . سازمان هاي ورزشی مشهود است
رویه هاي تدوین خط مشی، طرح هاي فیزیکی، برنامه هاي فرهنگی، روش هاي کاري، 

  . در حال تغییر و تحول است....  هاي مشارکتی و منابع مالی، انگیزه
تحقیقات بسیاري وجود دارد که گواه آثار مثبت مشارکت کارمندان در موفقیت 

  کارمندانی که در فرآیند تغییر دخالت دارند، کمتر به دنبال مقصر . تغییر سازمانی است
    تارهاي مدیریت را زیرا خود را مسؤول کارها می دانند و بیشتر، دلیل رف. می گردند
 ).157-168، 2،2006ارمبورو(می فهمند 
 زمان هر از بیشتر ما روزگار در تغییر است؛ و سرعت تحول و تغییر حال در جهان

امروزه تغییر یک موضوع قابل ). 12-1386،13اکبري،(است  بشر زندگی تاریخ در دیگر
ي بر این باورند که تغییر چنانکه عده ا. توجه و مهم در بحث هاي مدیریتی بوده است

    باید در دستور کار روزانه مدیر قرار گیرد و افراد باید همان طور که به هدف متعهد 
-470، 3،2006تیلور(می شوند به تغییر نیز تعهد داشته باشند و ضرورت آن را درك کنند 

زمان، فرایند تغییر در هرسازمان به واسطه تفاوتهایی که در ذات و ماهیت سا). 457
                                                           

1. stadlaner 
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ماهیت شغل، ارزش ها و فرهنگ کاري، سبک رهبري و مدیریت و همچنین رفتار و 
براي برخی، تغییر سبب امتیاز، لذت و . نگرش افراد وجود دارد، منحصر و خاص است

   رضایت است، در حالی که براي برخی دیگر همان تغییر سبب تنش، زیان و خسران 
راجع به فرایند تغییر و آثار آن در ذهن دارند که هایی  مدیران از قبل پنداشت. می شود

خصوصاً . گذارد مطمئناً بر تصمیمات آنها به آغاز فرایند تغییر یا عدم انجام آن اثر می
تصوري که مدیران از مضر بودن تغییر در ذهن دارند، شرط مهمی براي تصمیم به آغاز 

  ).929-964، 1،1977هانان(آید  تغییر به حساب می
 به نظر می رسد که نارسایی هاي زیادي در اداره تربیت بدنی دانشگاه ها به امروزه

چشم می خورد؛ که در این خصوص می توان به پاره اي از شواهد، ابعاد گوناگون مسأله 
مهمترین مشکالت در راه رشد و توسعه ورزش هاي درون دانشگاهی از . را بررسی نمود

رکت کننده در المپیاد ورزشی کشور کمبود مربی نظر مربیان، سرپرستان و ورزشکاران ش
خبره، کمبود بودجه، عدم حمایت مسؤوالن دانشگاه، کمبود اردوهاي تدارکاتی، ضعف 

و ) 5-25، 1383امیرتاش، (مدیریت، و عدم انگیزه دانشجویان شناسایی شده است 
 به نسبت از امکانات و تجهیزات ورزشی موجود بیشتر مسؤوالن تربیت بدنی دانشگاه ها

. ورزشکاران، ناراضی اند و اعالم کرده اند که امکانات و تجهیزات در حد مطلوبی نیست
عدم استفاده بهینه و مناسب از امکانات ورزشی دانشگاه ها یکی از معضالت مهم ورزش 

و به طور کلی  دانشجویی بوده و فضاي ورزشی دختران نیز نامطلوب گزارش شده
کانات و فضاهاي ورزشی دانشگاه ها چندان بر هم منطبق وضعیت مطلوب و موجود ام

ناکافی بودن شناخت مردم و ). 43-1386،54؛ سیار نژاد، 67-82، 1384سجادي، (نیست 
جامعه از توانایی هاي این رشته، درآمد کم، نامتناسب بودن دروس کارشناسی با نیازهاي 

لوب و نارضایتی فارغ جامعه و شغلی از جمله دالیلی است که موجب کارایی نامط
دانشکده هاي تربیت ). 77- 1380،90علیزاده،(التحصیالن رشته تربیت بدنی شده است 

بدنی کشور از لحاظ کمی و کیفی با مشکل نیروي انسانی متخصص مواجه اند و مقوله 
مدیریت آنها در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، دلیل این امر طبق یافته هاي تحقیق منطبق 

یط احراز پست مدیریت، بخصوص از نظر تخصص در مدیریت آموزشی و به نبودن شرا
  ). 37-1379،41،کوزه چیان(ویژه مدیریت تربیت بدنی می باشد

                                                           
1. Hannan  
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بنابراین همه این مسائل و مشکالت، تامل، بازنگري و ایجاد تغییرات اساسی و 
 ضروري سازنده در ساختار آموزشی و اجرایی تربیت بدنی دانشگاه ها را امري الزم و

ساخته است که باید نوع برنامه ریزي و سرمایه گذاري براي اجراي فعالیت هاي ورزشی 
دستخوش تغییرات نسبتاً زیادي شود و متناسب با اولویت هاي مورد نیاز دانشجویان 
طراحی شود که در این میان مدیران مهمترین نقش را به عهده دارند و نگرش آنها به 

تا کنون مطالعات زیادي درباره ارتباط . حرکت آنها می باشدتغییر عامل اصلی براي 
 با تیپ هاي شخصیتی...  تعارض، نگرش شغلی، رضایت شغلی ومتغیرهاي مختلفی مانند

A  وB در سازمانهاي ورزشی انجام شده، اما نگرش به تغییر و ارتباط آن با تیپ هاي 
ین طبقه بندي افراد به بر اساس ا.  مورد بررسی قرار نگرفته استB و  Aشخصیتی

افراد .  قرار می گیرندB و Aلحاظ داشتن ویژگیهاي رفتاري خاص در الگوي شخصیتی 
افرادي رقابت جو، پرخاشگر، شتابزده، طالب کسب موفقیت و پرکار A با تیپ شخصیتی 
افرادي آرام و صبور بوده و اهل B برعکس افراد تیپ شخصیتی . و بلندپرواز هستند

   آنها همچنین حساسیتی به گذشت زمان و موفقیت در کارشان نشان . درقابت نیستن
بنابراین پژوهشگر با توجه به مسائل ذکر شده و با . )532، 1،1999پروین( نمی دهند

   اعتقاد به این حقیقت که مدیران ورزشی یکی از عوامل اصلی موفقیت ورزش کشور 
غییرات، نقش مؤثري در ایفاي وظایف می باشند و نحوه پاسخ دهی و مواجهه آنها با ت

مدیران ادارات  نگرش به تغییر درو تیپ هاي شخصیتی    بین رابطهآنها دارد به مطالعه 
تا نشان دهد میزان . تربیت بدنی دانشگاه هاي آزاد اسالمی سراسر کشور پرداخت

ر است؟ گرایش به تغییر، در مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه هاي آزاد اسالمی چقد
تیپ شخصیتی آنها چیست؟ چه ارتباطی بین تیپ هاي شخصیتی مدیران و نگرش آنها 

  به تغییر وجود دارد؟
  

  ابزار و روش
 - با توجه به موضوع و اهداف تحقیق، روش انجام پژوهش حاضر از نوع توصیفی

جامعه آماري . همبستگی می باشد و داده ها به صورت میدانی جمع آوري شده است
 شامل کلیه مدیران ادرات تربیت بدنی دانشگاه هاي آزاد اسالمی کشور بودندتحقیق 

                                                           
1. pervin   
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)210N = ( ؛ حجم نمونه بر اساس جدول انتخاب حجم نمونه مورگان، به طور تصادفی
داده هاي مورد نیاز با استفاده از سه پرسشنامه جمع آوري ).  = 136n( انتخاب شد

پرسشنامه ) ، ب)1998(نسرا راتوسپرسشنامه تیپ هاي شخصیتی اسپ) الف. گردید
  . هاي فردي پرسشنامه ویژگی)ج ) 1989(نگرش به تغییر دونهام

 نفر از استادان 5براي اطمینان از روایی پرسشنامه ها، بعد از تدوین آنها از نظرات 
دکتري در مدیریت و تربیت بدنی استفاده شد و نظرات آنها در پرسشنامه نهایی لحاظ 

 نفر 30ینان از پایایی زمانی پرسشنامه ها، طی مطالعه مقدماتی بر روي براي اطم. گردید
و پرسشنامه نگرش به تغییر 86/0تیپ هاي شخصیتی(از جامعه آماري، از روش بازآزمایی

   همچنین براي محاسبه پایایی درونی از روش آلفاي کرونباخ. استفاده گردید) 81/0
پرسشنامه ها  . استفاده شد) 79/0تغییر و پرسشنامه نگرش به 76/0تیپ هاي شخصیتی(

  . از طریق پست، به ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها ارسال و دریافت شد
هاي آن در تیپ هاي  براي توصیف و مقایسه نگرش به تغییر و زیرمجموعه

با استفاده (، با توجه به این که توزیع طبیعی و تجانس واریانس داشت B و Aشخصیتی 
 همبسته و مستقل استفاده tاز آزمون ) موگروف اسمیرونف و آزمون لویناز آَزمون کول

و براي یافتن همبستگی بین منتخبی از ویژگی هاي فردي با نگرش به تغییر در . شد
  .مدیران از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید

  
  یافته ها

. دندآنها زن بو% 4/17آزمودنی ها مرد و % 4/82نتایج تحقیق نشان داد که 
آنها در سایر رشته هاي دانشگاهی % 2/16آزمودنی ها در رشته تربیت بدنی و %  8/83

داراي مدرك % 6/42داراي مدرك تحصیلی دکتري، %  9/5. فارغ التحصیل شده بودند
.  آزمودنی ها کاردانی بود% 1/8کارشناسی و مدرك تحصیلی % 4/43کارشناسی ارشد، 

  سال بود که مسن ترین مربی 79/7 انحراف استاندارد  سال، و03/36میانگین سنی آنها 
 سال، و 20/11میانگین سابقه کار آزمودنی ها  . ساله بود21 سال و جوانترین آنها 56

 سال سابقه 1 سال و کمترین آنها 38  سال بود که بیشترین آنها 65/7انحراف استاندارد 
  99/6، و انحراف استاندارد  سال33/7میانگین سابقه تدریس آزمودنی ها  .کار داشت

  . سال و کمترین آنها هیچ سابقه تدریسی نداشت31سال بود که بیشترین آنها 
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 4/32و A  درصد مدیران داراي تیپ شخصیتی 6/67 ،)1(با توجه به شکل شماره 
  .  بودندBدرصد آنها داراي تیپ شخصیتی

0

50

100

A B

تیپ شخصیتی

   
     آزمودنی ها بر حسب درصدB و  A  وضعیت تیپ شخصیتی . 1شکل 

  

که توسط آزمودنی ها بر اساس نگرش آنها نسبت به  امتیاز نگرش نسبت به تغییر،
سؤاالتی مربوط به ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاري، به صورت میانگین، انحراف استاندارد 

  . آمده است)1 (محاسبه شده که در جدول
  

  وط به نگرش به تغییر و زیر مجموعه هاي آنتوصیف آماري داده هاي مرب. 1جدول
 شاخص هاي آماري

 متغییر 
  انحراف استاندارد  میانگین

  66/0 52/3  بعد حیطه شناختی 
  67/0 62/3  بعد حیطه عاطفی 
  69/0 85/3  بعد حیطه رفتاري 

  نگرش نسبت
   به تغییر

  59/0 66/3  کل
  

 با 66/3ها،  یانگین کل آزمودنی، م براي نگرش نسبت به تغییر5انگین از حداکثر می
 و 52/3ین در این میان نمره بعد حیطه شناختی داراي میانگ.  بود59/0انحراف استاندارد 
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ستاندارد  و انحراف ا62/3، نمره بعد حیطه عاطفی داراي میانگین 66/0انحراف استاندارد 
  .  بود69/0  و انحراف استاندارد85/3، نمره بعد حیطه رفتاري داراي میانگین 67/0

نتایج دیگر تحقیق نشان داد که نگرش به تغییر در بین مدیران با تیپ هاي 
به عبارتی دیگر ). >001/0P و=08/5t(اختالف معنی داري وجود دارد B  وAشخصیتی 

 A  و مدیران با تیپ شخصیتی. بین تیپ شخصیتی و نگرش به تغییر ارتباط وجود دارد
  .شود این تفاوت در ابعاد نگرش به تغییر هم دیده می. ندنگرش بهتري نسبت به تغییر دار

  
   جهت مقایسه نگرش به تغییر در مدیران ادرات تربیت بدنی tنتیجه آزمون . 2جدول 

  انحراف  میانگین  تعداد  گروه  
 df  t P  استاندارد

  بعد شناختی  A  92  70/3  630/0تیپ
  B  44  14/3  556/0تیپ

134  03/5  00/0  

  بعد عاطفی  A  92  80/3  607/0تیپ
  B  44  25/3  672/0تیپ

134  74/4  00/0  

  بعد رفتاري  A  92  99/3  693/0تیپ
  B  44  57/3  632/0تیپ

134  37/3  00/0  

  نگرش به تغییر  A  92  83/3  542/0تیپ
  B  44  32/3  549/0تیپ

134  08/5  00/0  
  

  بحث و نتیجه گیري
     ، سوي استفاده از منابعدر حرکت به سطح تحصیالت از عوامل بسیار مهم 

شیوه هاي جدید و علمی فعالیت هر رشته کاري است اطالعات توصیفی اولیه در مورد 
داراي مدرك % 9/5میزان تحصیالت آزمودنی ها نشان داد که در بین آزمودنی هاي 

کارشناسی و مدرك % 4/43داراي مدرك کارشناسی ارشد، % 6/42تحصیلی دکتري، 
نتایج به دست آمده نشان دادند که بین . ودنی ها کاردانی بودآزم% 1/8تحصیلی 

اما فالح . تحصیالت آزمودنی ها و نگرش آنها به تغییر رابطه معنی داري وجود ندارد
در تحقیقی با عنوان مقایسه نگرش مدیران، اعضاي هیأت علمی و دانشجویان ) 1389(

هاي آزاد اسالمی  بدنی دانشگاه بیتهاي تر نسبت به ابعاد مدیریت تغییر در مدیران گروه
داري  به این نتیجه رسیده است که بین تحصیالت و نگرش آنها به تغییر رابطه معنی

  . وجود دارد، همخوانی ندارد
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فرآیند . نگرش به تغییر در دنیاي مدیریت، نگرشی نظام دار و مبتنی بر فرآیند است
توان گفت فرآیند تغییر از  نگرش کلی میدر یک . پذیرد از جایی آغاز و در جایی پایان می

افزاري  افزاري و سخت هاي نرم هاي آن زیرساخت شود که زیرساخت مراحلی تشکیل می
نتایج . هستند اما زیرساخت اصلی هر نوع تغییر در سازمان ها در حقیقت انسان ها هستند

وم نسبت به نشان داد که نگرش متمایل به تغییر و نگرش مقا)  2009 (1تحقیق سینیته
 سینیته،(تغییر که دو نقطه انتهایی یک پیوستار را در نگرش به تغییر تشکیل می دهند 

نتایج مربوط به  نگرش آزمودنی ها به تغییر ، نشانگر این مطلب بود ). 277-265، 2009
که )1388(این نتایج با نتایج تحقیق فالح. که نگرش آنها به تغییر بیش از حد انتظار بود

 گرایش به تغییر را در گروه هاي آموزشی تربیت بدنی دانشگاه ها بررسی نموده میزان
که به ) 1384(ولی با نتایج  تحقیق صفربگلو) 84-87، 1388فالح، (بود، همخوانی دارد 

بررسی مدیریت موجود در مدارس متوسطه از دیدگاه مدیران و معلمان و مقایسه آن با 
 ). 59-61، 1384صفربگلو ، (خوانی ندارد شاخص هاي تغییر پرداخته بود، هم

مسؤوالن و ( تغییر معنادار در دانشگاه ها زمانی اتفاق می افتد که عامالن تغییر
دانشگاه هایی که با ارزشهایی مانند کار تیمی، . ، خود را در آن ذي نفع بدانند)کارکنان

   استقبال تغییر مشارکت، تعهد و سطوح باالي شایستگی، پیوستگی دارند با اشتیاق به
می روند ولی بر عکس، دانشگاه هایی که داراي فرهنگ سازمانی نخبه گرایی، شایسته 

نتایج  .ساالري یا ساختارهاي ارزشی رهبري هستند؛ نسبت به تغییر، نگرش منفی دارند
بسیاري از تحقیقات حکایت از آن دارد که تمامی سازمان هاي دنیا نیازمند آن هستند که 

رات سازگار شوند و در طول دهه هاي اخیر تغییرات زیادي را تجربه کرده است با تغیی
مدیران ). 32-33، 4،2005 و واترهوس68-80، 3،2003؛ اسکات25-34، 2،1977هانان(

و رفتار ) 51-52، 5،2007فوالن(نقش مهمی در گرایش افراد به سوي تغییر دارند 
ات موثر در مراکز آموزشی فقط با همکاري مدیران تأثیر زیادي بر کارکنان دارد و تغییر

به جهت اهمیت ). 48، 6،1991دیکسون(تنگاتنگ مدیران و کارکنان امکان پذیر است 

                                                           
1. Cinite   
2. Hannan  
3. Scott  
4. Waterhouse 
5. Fullan 
6. Dixon 
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فرایند تغییر موفق، مدیران باید مهارت هاي ضروري را داشته باشند و کارکنان نیز باید از 
 ). 67، 1،2007هاولیک(مدیرانشان در تمام مراحل فرایند تغییر حمایت کنند 

 مدیران ادارات Bو Aنتایج این تحقیق نشان داد که بین تیپ هاي شخصیتی 
.  تربیت بدنی دانشگا هاي آزاد اسالمی با میزان نگرش آنها به تغییر ارتباط وجود دارد

و Aکه به  بررسی تفاوت مدیران تیپ شخصیتی ) 1384(این با نتایج یافته هاي میرزایی
Bا به تغییر تدریجی یا تحولی در مدارس راهنمایی شهرستان  از جهت میزان گرایش آنه

) 2004(؛ و نتایج تحقیق وکال و همکاران )57-62، 1384میرزایی، (کرج پرداخته بود
 " نقش ویژگی هاي شخصیتی در گرایش افراد به تغییر سازمانی"تحت عنوان 
 علیرضایی و)1386(گودرزي نتایج تحقیق با ولی ؛)88-2،2004،110وکال(همخوانی دارد 

 از جهت میزان گرایش آنها به B و Aبا عنوان مقایسه مدیران تیپ شخصیتی  )1385(
   نان این نتیجه رسیده است که نوع آتغییر در شرکت ملی گاز ایران همخوانی ندارد 

براي تغییر وجود ندارد و معتقد    تاثیري در میزان گرایش آنهاBوAتیپ هاي شخصیتی 
ن تیپ شخصیتی را مالکی براي تعیین میزان گرایش به تغییر قرار داد؛ است که نمی توا

  ).13، 1385؛ علیرضایی،89-92، 1386گودرزي، (
جو و طالب کسب موفقیت  افرادي رقابت ، Aباتوجه به اینکه افراد با تیپ شخصیتی

و  افراد رقابت جو نیستند ،Bبیشتر و پرکار و بلند پروازند و افراد با تیپ شخصیتی
 Aبنابراین به نظر می رسد افراد با تیپ شخصیتی حساسیتی نسبت به موفق شدن ندارند،

باید نگرش مثبت تري نسبت به تغییر داشته باشند چراکه آنها از وضع موجود راضی 
هدف اساسی از این تحقیق کمک و مساعدت به ادارات . نیستند و طالب موفقیت بیشترند

 با ورزش دانشگاهها در جهت توسعه همه جانبه ورزش هاي مرتبط و سازمان تربیت بدنی
کشور است که امید است قدمی کوچک در ایجاد شناخت بیشتر از وضع موجود ادارات 
تربیت بدنی به عنوان نهاد رسمی و مسؤول در جهت پرورش و توسعه ورزش دانشجویی 

با تغییرات همچنین جلب توجه مسؤوالن و مدیران در تقویت این نهاد در سازگاري  و
  .سریع و شتابان محیط داخلی و خارجی دانشگاهها باشد

  .این پژوهش با بودجه پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز اجرا شده است*

                                                           
1. Havlik   
2.Vokola 
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 .57- 62 ، طباطبایی
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