
  دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاري
 فصلنامه مطالعات منابع انسانی

  شماره چهاردهمچهارم، سال 
  93زمستان 

  47-66صص 

 
از طریق نظام  سازي مدیریت مشارکتیسنجی پیادهامکان

  پیشنهادها در دانشگاه هوایی شهید ستاري
  

 4امین رجبی تاج امیر ، 3ماندانا مومنی. 2 علیرضا کسرائی. 1* فالح محمدعلی
  ) 29/09/1393: تاریخ پذیرش -18/08/1393: دریافتتاریخ ( 

  
  چکیده

. سازمان مطرح شده است هاي یتفعالاست که براي هدایت کارآمدتر  يا تازه هاي یدهز امدیریت مشارکتی ا 
نظام پیشنهادها یکی . تأکید اصلی این نوع مدیریت بر همکاري و مشارکت داوطلبانه کارکنان سازمان است

 يها بخشي ها سازمانجو است که در بسیاري از  اساسی شیوه مدیریت مشارکتو از سازوکارهاي قدرتمند 
سازي مدیریت  به بررسی امکان پیادهپژوهش پیش رو . ی کاربردي گسترده یافته استومخصوصی و عم

چهار متغیر آمادگی  بدین منظور. پردازد یممشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در دانشگاه شهید ستاري 
ه بررسی شدآمادگی ساختاري سازمان و آمادگی فرهنگی سازمان ، آمادگی فردي مدیران، فردي کارکنان

ابزار . است پیمایشی - ها توصیفیآوري دادهاین پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نگاه چگونگی جمع. است
جامعه آماري شامل کارکنان دانشگاه هوایی شهید . است يا ساختهمحقق  ايپرسشنامهها آوري دادهجمع

عنوان نمونه آماري انتخاب  گیري تصادفی بهبه روش نمونهنفر  153 میان آنها تعداد ازستاري است که 
 یران ومد يفرد یآمادگ، کارکنان يفرد یآمادگ یرهايمتغ دهد یماز تحقیق نشان  نتایج حاصل. اندشده

بر . حد مطلوبی نیستر د ولی آمادگی ساختاري سازمان دنی سازمان در حد مطلوبی قرار دارفرهنگ یآمادگ
  . این اساس پیشنهادهایی کاربردي ارائه شده است
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 مقدمه

 کارگیري بهدر صورت . ي نیروي انسانی استور گذار بر بهرهتأثیرمدیریت مشارکتی یکی از عوامل 
آنان در جهت  هاي توانمندياستعداد کارکنان به هدر نرفته و از ، ها سازمانمدیریت مشارکتی در 

اهمیت کاربرد مدیریت مشارکتی به . شود میاستفاده ، ها سازمانروي انسانی در وري نی ارتقاء بهره
اثربخش و کارساز از راه  اي شیوهبتوانند به  ها سازمانکه  گردد میاین شکل است که باعث 

و در  محیط پیرامون خود روبرو شدهاعضاي سازمان با  هاي تواناییو بهره گیري مؤثر از  کارگیري به
توقعات  تأمیناین گونه مدیریت با پاسخگویی به نیازهاي بنیادي انسان در کار و ، همان حال

مشارکت در اهداف متعالی انسان . پرورش دهد یک نیروي کار توانا و آموخته و آگاه، افزایش یافته
، گاه یک نیروي منفردیچ ه. شود میدر جوامع بزرگ و پیچیده موجب پیوستگی و همبستگی ملی 

بر تمام  به تنهایی تواند نمیوایی محض بر حیات یک جامعه و یا سازمان را نداشته قدرت فرمانر
به ناچار بایستی به تقویت روحیه مسئولیت ، مشکالت و محصوالت دست و پنجه و غلبه کند

در جوامعی که زمینه تعادل مطلوب و قابل . نظم و انضباط در قالب مشارکت روي آورد، پذیري
ابتکار و ، فرصت منصفانه بروز خالقیت، سازمان فراهم نشود هاي فعالیتدر  دافراقبول و مشارکت 

 مختلف بهره وري و توسعه فرایندها امکان هاي زمینهو در نتیجه ایجاد  بودهمهیا ندر افراد استعداد 

  . پذیر نیست
 ناتوانیبه آن مبتال هستند مشکل نیروي انسانی و  ها سازمانامروزه یکی از معضالتی که 

این . در سطوح کارشناسی و تخصصی است ویژهسازمان در استفاده بهینه از توان بالقوه کارکنان به 
. گردیده است المللی بینملی و  هاي عرصهامر سبب کاهش بهره وري سازمان و ناتوانی در رقابت در 

. راه براي بر طرف ساختن این مشکل به کارگیري روش مدیریت مشارکتی است ترین متداول
مناسب این سبک مدیریت بوده است که به  گیريکاربزرگ مرهون به  هاي شرکتموفقیت اکثر 

مسئولیت پذیري و تعهد در آنان منجر ، توسعه ظرفیت فردي کارکنان و ایجاد روحیه خودباوري
به مشارکت عبارت است از نظام پیشنهادات که عاملی مؤثر  یابی دستابزار  ترین شناخته. گردد می

  . ییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب براي مشارکت کارکنان استدر تغ
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سالم و مستمر بین مدیریت ارشد و مدیران ، نظام پیشنهادات ابزاري براي برقراري ارتباطی زنده
ایجاد کننده ، گیرد میمیانی با کارکنان است و از آنجا که به صورت داوطلبانه و اختیاري انجام 

 . میان کارکنان نسبت به موارد بهبود در سازمان است حس مسئولیت و تعلق در

از  ها سازمانکارگیري مدیریت مشارکتی در تمام سطوح تصمیم گیري در  از طرف دیگر عدم به
جمله دانشگاه هوایی که جامعه مورد تحقیق ماست از جمله عوامل کاهش عملکرد مدیریت بوده و 

تحقیق این  نتایج از راگ. یت را به دنبال خواهد داشتکارگیري آن بهبود و افزایش عملکرد مدیر به
با توجه  این دانشگاه. وجود دارددانشگاه امکان استفاده از دانش همگانی کارکنان ، شود بهره برداري

فراوان  هاي آسیب ها گیري از عدم مشارکت کارکنان در تصمیم سلسله مراتبی داشتن فرهنگبه 
دهنده آن با موفقیت در این  هاي تشکیل مشارکتی و نظامچنانچه اجراي مدیریت . دیده است

تقویت ، از مزایا و پیامدهایی چون بهبود روابط انسانی بین مدیریت و کارکنان، دانشگاه همراه باشد
افزایش احساس تعلق ، بروز خالقیت و نوآوري، بهبود گردش کار در سازمان، انگیزش در کارکنان

                       .خواهد شد برخوردار ن اهداف آنان با اهداف سازمانو همسو شد کارکنان سازمانی در
   

وري  براي باال بردن کیفیت و بهره، شود تا کارکنان خود مشارکت در مدیریت دانشگاه سبب می
. هاي گروه افزوده شود ها به هدف تعلق اجتماعی آن مستمراً بر دلبستگی و دلسوزي نشان داده و

 یابی به موفقیت عالی در این زمینه آشنایی مدیران ارشد دانشگاه با ي دستشرط اساسی برا
  . باشد مشارکت و پشتیبانی قوي همه جانبه در تمام طول مدت اجرا از اهداف نظام مشارکت می

  
  مروري بر مبانی نظري

  مفهوم مشارکت
  : شود میاشاره ف زیادي وجود دارد که در اینجا به چند تعریف یدر خصوص مفهوم مشارکت تعار

  تاکتیکی سازمان/ مشارکت عبارتست از فرآیند درگیري کارکنان در تصمیم گیري استراتژیک ،
سطح و حدود مشخصی ، غیر مستقیم و با درجه/ غیر رسمی در فرم مستقیم / که به صورت رسمی 

 ) 1385، رهنورد(. افتد اتفاق می

 عالقه و رضایت خاطر در ، نان با میلهمکاري و همدلی واقعی کارک، فکري مشارکت یعنی هم
افزایش ، محسوب نمودن پیروزي یا ناکامی سازمان به حساب خویش، هاي سازمان راه نیل به هدف
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هاي  بطوریکه در پژوهش، همچنین کاهش بی تفاوتی کارکنان ضریب دلبستگی شغلی و سازمانی و
. قبول و مطلوب را نشان دهد رقم قابل، گیري باره سازمان پس از سنجش و اندازهمدیریت در 

 ) 1380، توحیدي(

 تجزیه و، مشکالت هاي مختلف سازمان در فرآیند تبیین مسائل و دخالت کارکنان در رده 
ها از قدرت  حل یابی به راه ي که کارکنان در دستطور به، ها یابی به راه حل تحلیل موقعیت و دست

را مشارکت  ان و روساي خود همفکري کنندسرپرست گیري باالئی بر خوردار باشند و با تصمیم
 )  1378، مجموعه مقاالت همایش توسعه نظام اداري. (گویند می

  مشارکت فرآیندي است که تحت آن افراد مافوق با افراد مادون و افراد مادون با افراد مافوق در
 ) 1998، واگنر وگودینگ. (شوند برخورداري از قدرت سهیم می

 تبادل اطالعات که از طریق آن افراد مادون در نفوذ و ) مکانیزم( از و کارمشارکت عبارتست از س
 ) 1996، آشموس و دانیل( شوند تصمیم گیري سهیم می

  مشارکت به روشی از کار اشاره دارد که به موجب آن اعضاي سازمان با وظایف مختلف و سطوح
. کنند با یکدیگر همکاري میکارگیري راه حل آن  مختلف سازمانی براي حل مسائل سازمان و به

  ) 2005، الینز(
 

  مفهوم مدیریت مشارکتی
اشاره  ها آنشده است که در ادامه به چند مورد از  ارائه تعاریف مختلفی از مدیریت مشارکتی

 : گردد یم

  مدیریت مشارکتی عبارت است از مجموعه گردش کارها و عملیاتی که تمام کارکنان یک
تأکید . سازد یمي مربوط به آن سازمان دخالت داده و شریک ها يریگ سازمان را در روند تصمیم

 خواهد یماصلی این نوع مدیریت بر همکاري و مشارکت عالقمندانه و داوطلبانه عموم افراد است و 
لذا اساس . در حل مشکالت و مسائل سازمان استفاده کند ها آننظرات و ابتکارهاي ، ها دهیااز 

عباس ( ت بر بنیان تقسیم اختیارات بین مدیریت و کارکنان استوار استفرآیند این نوع مدیری
  .)1376، زادگان
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 نگرش جامعه براي جلب مشارکت فردي : یا به عبارتی دیگر، مدیریت مشارکتی عبارت است از
وگروهی کارکنان و تقویت روحیه ي مشارکت درآنها براي رفع مشکالت و بهبود مستمر در تمام 

  ).1380حنیفی،(محیط کارکنان امور سازمان و
  يا فلسفه: ؛ مدیریت مشارکت جوکند یمتعریف  گونه ینالرن پلونکت نیز مدیریت مشارکتی را 

و  ها داده، تصمیم گیري سازمانی چنان صورت گیرد که اطالعات و درون کند یماست که ایجاب 
ریت مشارکت جو اطمینان هدف مدی. رده مربوط به آن تصمیم واگذار شود ترین یینپامسئولیت به 

سپردن اختیار . پردازند یمموثري  هاي یمتصمیافتن از این امر است که، کارکنان صالح به گرفتن 
است براي مبناي دادن  يسازوکاربه اهداف مدیریت مشارکت جوست،  یابی دستبراي  اي یلهوس

 شود یمینان از آن حاصل یا افراد مسئول و درگیر کردن کارکنان که این اطم ها گروهمسئولیت به 
 . )1381لرن پلونکت،(داده شده است  که اطالعات و درون داد مناسب به نظام تصمیم گیري

  ي مختلف ها حوزهافزایش درگیري کارمندان در تصمیمات متنوع کاري که به طور سنتی با
  .) 1378، محب اسفلی( مدیریت ارتباط دارد را مدیریت مشارکتی گویند

 تی اعمال روشی از سوي یک مجموعه است که با ایجاد فرآیندي به تغییراتی در مدیریت مشارک
، رحمانی(. و فنون اجرایی برسد ها روشرفتار و نگرش کارکنان و مدیران و همچنین ، سازماندهی

1379 (.  
 در اختیارات و قدرت  ها تیریمد :حقیقت بر این اساس قرار دارد که روش مدیریت مشارکتی در

و همچنین کارکنان نیز با مدیران  شوند یمم گیري با تمامی کارکنان شریک و سهیم براي تصمی
تا در  کنند یمبه راستی همکاري و همفکري ) نه فرماندهان بالمنازع( خود به عنوان رهبران گروه

  .) 1376، کتابی( تصمیمات مناسب و مفید گرفته شود، ي گوناگونها نهیزم
 گرا که در آن سرپرست همراه  یک فرآیند فعال هدف مدیریت مشارکتی عبارت است از

، چري و کنز، فردریک( دینما یمکارکنانش در جهت شناسایی و حل مشترك مسائل فعالیت 
1972 (.  
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  ي مختلف ها ردهمدیریت مشارکتی عبارتست از دخالت و ورود کارکنان مختلف سازمان در
 ها حلی به راه ابی دستبررسی و ، قعیتتجزیه و تحلیل مو، حسب ضرورت در فرایند تبیین مشکل

   .)1371، زمردیان(
 ممکن است به درگیر کردن کارکنان در کارشان تعریف شود ممکن است ، مدیریت مشارکتی

ي گوناگون از سهیم شدن ها شکلدر انواع تصمیمات به ، کارکنان در هر سطحی از تصمیم گیري
 یکی کردن تصمیمات اقدام به مشارکت نماینددر اطالعات و نتایج تصمیمات گرفته تا ادغام و 

  .) 1991، سابهاروال(
  درك مثبت ، ي جامعهها ضرورتمدیریت مشارکتی عبارت است از تجزیه و تحلیل نیازها و
، میشرا( ي مطلوب براي همگانها برنامهواگذاري اختیارات و نهایتاً ایجاد ، درگیر شدن، ها آن

2005 (.  
ت بر همکاري و مشارکت داوطلبانه کارکنان و مشتریان و پیمانکاران تأکید اصلی این نوع مدیری

در حل  ها آنو توان فنی و تخصصی  ها تیخالق، ابتکارات، پیشنهادها، ها دهیااز  خواهد یماست و 
) 1386(ابیلی. ي سازمان استفاده کندها تیفعالمسایل و مشکالت سازمان در جهت بهبود مستمر 

را، رشد و ارتقاي تولید و خدمات، تنوع تولید و خدمات، تامین شرایط  هم مزایاي نظام مشارکت
بهبود مستمر، افزایش کارایی فردي و سازمانی، افزایش امنیت شغلی و روانی، افزایش رضایت 
کارکنان و مشتریان، ترویج رویه همکاري و همیاري، ارتقاي انگیزش و روحیه ي کاري، کاهش 

ه خالقیت و نوآوري و بهبودجو ارتباطی مدیران و کارکنان و روابط قیمت و کم کاري، ترویج روحی
مشارکت انگیزش را نیرومند می سازد ، زیرا کارکنان احساس می کنند مورد . تعاملی آنها  می داند

از این راه احساس احترام به خود ، . پذیرش بیشتر سازمان هستند و درکارهاي آن درگیرند 
پی آمدهاي مشارکت اغلب در قالب . مدیریت می تواند بهبود یابدخشنودي شغلی و همکاري با 

کاهش تعارض و فشار عصبی در کار ، تعهد و دل بستگی بیشتر به هدفها و پذیرش بهتر از 
کاهند، زیرا احساس  ز رها کردن کار و غیبت در کار میکارکنان نیز ا. ها پدیدار می شوند دگرگونی

. براي کار دارند و در کار خویش با کامیابی بیشتر رویارو هستندمی کنند که جاي برازنده و خوبی 
هاي کارشان با هم به باز سرانجام، عمل مشارکت به خودي خود به دلیل آنکه مردم درباره دشواري 

  ).1372طوسی،( آورد ن آنها پدید میپردازند ارتباط بهتري میا کاوي می
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  نظام پیشنهادها
ه به شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر سازمان به طور مناسبی ي مشارکت با توجها برنامهاگر 

ي ا مجموعهاین برنامه . سازد یمنتایج مثبت خود را به سرعت آشکار ، انتخاب شود و به اجرا در آید
کنترل کیفی و  يها گروه، 1که در زمینه خاصی از مشارکت مانند نظام پیشنهادها هاست تیفعالاز 

ي ها برنامهلیکن سازمانی که تاکنون هیچ یک از . گردند یممتمرکز  یرهغ گردان ود خو يها میت
تا ، آن یعنی نظام پیشنهادها شروع کند نیتر سادهبهتر است از ، مشارکت را تجربه نکرده است

مدیران نظام مشارکت را تهدیدي براي خود نپندارند و دیگر کارکنان به تدریج آمادگی مشارکت در 
 ي خود گردان را تشکیل دهندها ستمیسي کنترل یا ها حلقها پیدا کنند و تصمیم گیري گروهی ر

  ).1377، مشبکی(
ي از ا مجموعهنظام عبارت است از . است شنهادهایپنظام پیشنهادها مرکب از دو مفهوم نظام و 

و براي نیل به هدفی مشترك تالش  باشند یممتقابل  تأثراجزاء به هم پیوسته که داراي تأثیر و 
  . ندینما یم

بهبود ، پیشنهاد نیز عبارت است از هر فکر و ایده نو که بتواند منجر به ایجاد یک تغییر مثبت
پیشنهاد تلقی ، و باال بردن روحیه کارکنان گردد ها نهیهزکاهش ، افزایش کیفیت و تولید، روش

بدون راهکاري کلی گویی ، مواردي مانند اجراي وظیفه تعیین شده ایده بی فایده و مبهم. شود یم
روشی مرسوم جهت ، شنهادهایپمعتقد است نظام » الولر«. گردد ینمپیشنهاد محسوب ، مشخص

  . عقاید به سطوح عالی سازمان استو انتقال اطالعات 
ولی در رابطه با میزان و نوع همکاري که ، باشد یمي از همیاري ا وهیشاگر چه نظام پیشنهادها 

نظام ، رندیگ ینممورد استفاده قرار  ها گروهدر شرایطی که . ه استبسیار محدود شد، دهد یمارائه 
کاربرد . پیشنهادها ممکن است یک نیروي مثبت و یاري دهنده مهم جهت همکاري کارکنان باشد

شیوه به یاد ماندنی و  تواند یمگسترده نظام پیشنهادها نشانگر اهمیت آن است و اینکه این نظام 
  . ثابت سازمان باشد

براي  ها آنتشویق به ارائه پیشنهاد توسط کارکنان به طور فردي یا گروهی و ارزیابی ، اقعدر و
هاي عادي و معنوي براي کارکنان از  خوربا ارائه باز، ي گوناگون محیط کاريها نهیزمبهبود شرایط و 

                                                                                                                             
1. Suggestions System 
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ذهن  نظام پیشنهادها یک نظام مدون براي فعال کردن، در مجموع. باشد یماساس نظام پیشنهادها 
  . باشد یمي سازمان ها تیفعالبراي بهبود  ها آنو نظرات  ها دهیاافراد و به کارگیري 

نظام پیشنهادها شامل تشویق به ارائه پیشنهاد توسط کارکنان به طور فردي یا گروهی و 
با ارائه بازخوردهاي مادي و ، ي گوناگون محیط کاريها نهیزمبراي بهبود شرایط و  ها آنارزیابی 

، با توجه به وضعیت خود و بر اساس مقتضیات فرهنگی ها سازمان. وي براي کارکنان همراه استمعن
 کنند میا را انتخاب و اجرا ه برنامهیک یا تعدادي از این ، حاکم بر سازمان خود غیره و سیاسی

  ) 1377، مشبکی(
تلف سازمان جهت رفع ابتکارات و نظرات کارکنان مخ، ها دهیا، شنهادهایپاین فرآیند شامل ارائه 

خانواده ، در این راستا از نظرات ارباب رجوع. ها در روند امور سازمان است مشکالت و نارسائی
بکارگیري ، ها سازماناین شیوه مهم اداره . گردد یمکارکنان و کلیه ذینفعان سازمان نیز استفاده 

ش و شیوه آن نظام پذیرش و یا ثروت اصلی مؤسسات یعنی اطالعات کارکنان است که رو ها شهیاند
  . بررسی پیشنهاد است

  
  تحقیقات پیشین در زمینه نظام پیشنهادها

حبیب نیا در تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها و 
جایگاه ، ارائه الگوي مناسب که در شرکت مخابرات استان قم انجام داده است پنج عامل تحصیالت

سابقه خدمت و سن کارکنان را در میزان مشارکت کارکنان در نظام ، حقوق و مزایا، زمانیسا
  ).1382، حبیب نیا( داند یمپیشنهادها موثر 

ي استقرار مدیریت مشارکتی در شرکت آب ها نهیزمقاسمی در پژوهشی تحت عنوان بررسی آثار و 
ي بر روي ا سازندهن نظام اثرات مثبت و و فاضالب استان خوزستان به این نتیجه رسید که اجراي ای

، قاسمی( رضایت شغلی و کاهش مقاومت کارکنان در برابر تصمیمات دارد، انگیزش کارکنان
1382(.  

از ) نظام پیشنهادها( موانع سازمانی مشارکت نیتر مهمیوسفی در تحقیقی با عنوان شناسایی 
موانع نظام  نیتر مهمین نتیجه رسید که ي آذربایجان به اا منطقهدیدگاه کارکنان در شرکت برق 
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موانع مدیریتی و  فرهنگی، ساختاري، موانع اجرایی، پیشنهادها به ترتیب موانع ناشی از کارکنان
  .)1382، یوسفی( باشد یم

اجراي نظام مدیریت مشارکتی از طریق سیستم  ریتأثکریمی در تحقیق دیگري با عنوان بررسی 
ي فارس بیان نمود که بین نظام ا منطقهیش بهره وري در شرکت برق پیشنهادهاي کارکنان بر افزا

، کریمی( ي معنی دار و مثبت وجود داردا رابطهمشارکت با افزایش بهره وري و رضایت شغلی 
1387(.  

فیض در پژوهش دیگري تحت عنوان بررسی ارتباط بین موفقیت نظام پیشنهادها و عوامل زمینه 
سیزده عامل از جمله باور و اعتقاد مدیران و ، ي موفق مجري طرحها سازمانساز اجراي آن در 

تبلیغات در سازمان و آموزش کارکنان و مدیران را در موفقیت نظام ، کارکنان به نظام پیشنهادها
  .) 1376، فیض( داند یمپیشنهادها موثر 

در دانشگاه میزان آمادگی اجراي مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها درتحقیقی  زمانی
در این تحقیق  تاریخچه مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها بررسی. را بررسی نموده است اصفهان
در صورتی که این سبک مدیریتی به صورت صحیحی بکار گرفته شود منافع و مزایاي  دهد ینشان م

کتی و در این تحقیق نخست مباحث مربوط به مدیریت مشار. بسیاري را به دنبال خواهد داشت
مدیریت مشارکتی مورد بحث و  يها برنامه نیتر سپس سیستم پیشنهادها به عنوان یکی از مهم

از آنجایی که اجراي موفق مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها در مرحله . بررسی قرار گرفته است
هدف  .باشد ینخست نیازمند بررسی آمادگی اجراي آن با توجه به عوامل متعدد فردي و سازمانی م

از این تحقیق بررسی میزان آمادگی اجراي مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها با استفاده 
سازمان و آمادگی  ساختاري آمادگی، آمادگی فردي مدیران، از چهار متغیر آمادگی فردي کارکنان

  . باشد یفرهنگی سازمان م
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  پژوهشمفهومی  مدل 
 سازد یممختلف ما را به سوي این پیش فرض اساسی رهنمون در نظرات و مطالعات اندیشمندان 

بلکه بستگی تام به عوامل ، ي سازمانی تجویز شدنی نیستها يریگکه مشارکت کارکنان در تصمیم 
توان از موفقیت و اثر بخشی  یمو شرایطی دارد که در صورت وجود یا برقراري این پیش نیازها 

  . اجراي الگوهاي نظام مدیریت مشارکتی در سطح سازمان سخن گفت
یا پیش نیازهاي مشارکت و همچنین عوامل موثر بر مشارکت  ها شرطعواملی به عنوان پیش 

برخی مختص سرپرستان و مدیران ، آشکارا شماري از این عوامل با کارکنان. شناسائی شده است
 توان یمکلی  به طورو برخی نیز به دیگر عوامل سازمانی یا محیطی مربوط بودند و  سطوح مختلف

، رهبري، گرایشات و شخصیت کارکنان، گفت متغیرهاي زیادي نظیر دانش و مهارت کارکنان
، مسألهماهیت ، تکنولوژي، فرهنگ سازمانی، هاي سازمانی سیستم، اندازه سازمان، ساختار سازمان

مستقیم و غیر مستقیم در موفقیت  به طورو ماهیت محیط  ها هیاتحاد، زمان، يا فهیوظي ها یژگیو
  . شود یم مالحظه 1گذار هستند که در شکل  ریتأثي مشارکتی ها برنامه

به دو گروه کلی عوامل درون  توان یمعوامل و یا به بیان دیگر نیروهاي اثر گذار در این مدل را 
عوامل درون سازمانی خود به دو دسته . محیطی تقسیم نمود سازمانی و عوامل برون سازمانی یا

شامل فرهنگی و ساختاري ، مربوط به کارکنان و مدیران و عوامل سازمانی، عمده عوامل فردي
یعنی ، چنین تقسیماتی به تفکیک سطح تجزیه و تحلیل کمک خواهد نمود. شوند یمتقسیم بندي 

امل سازمانی در سطح میانه و عوامل محیطی در عو، عوامل فردي در سطح تجزیه و تحلیل خرد
  . شوند یمسطح کالن تجزیه و تحلیل 

و  تر قیدقسازي سازي و مفهومخواهیم دید امکان فرضیه که همچنین این دسته بندي چنان
یدتر را فراهم مفگیري از همه نتیجه تر مهمو  تر مشخصنیز هدایت جریان تحقیق در مسیري 

  . سازد یم
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  ) 1378، رهنورد( متغیرهاي وضعی اثرگذار بر مشارکت کارکنان -1شکل 
 

 گریو د یو سازمان يفرد يروهایبه ن یمدل عوامل درون سازمان نیهمان طور که ذکر شده در ا
عوامل برون ( طیتحت عنوان مح یستمیس کردیبا الهام از رو گاهشانیو جا تیعوامل بنا به ماه

 طیمح. شوند یم ياست دسته بند يادیز) يروهاین( مجموعه عوامل رندهیدر برگ که خود) یسازمان
آن  يروهایو از آنجا که ن شود یمحسوب م یسازمان يها تیفعال هیسازمان را احاطه کرده و بستر کل

داده  رییتغ ییبه تنها یرا گاه حت یدرون سازمان يرهایمجموعه متغ یرتأث زانیم ایجهت  توانند یم
 . رندیگ یعنوان و در خارج از سازمان مدنظر قرار م نیتحت ا، ندینما لیدتع ایو 

  : ابعاد متغیرهاي درون سازمانی
  : در دو بعد، فردي - الف

، فلسفه مشارکت در ذهن کارکنان، تمایل به مشارکت  )يها شاخصه( ها مؤلفهشامل ، کارکنان) 1( 
  .... خالقیت، سطوح بلوغ

گزارشات
ماهیت  

تکنولوژي
 

ماهیت 

اندازه 

رهبري
 

ش
دان

 
و مهارت

 

ویژگی هاي وظیفه 

سیستم هاي سازمانی
گ  

فرهن

اتحادیه ها
عامل زمان 
شخصیت 
رهبري 
 

مشارکت
 

نرخ موفقیت
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، فلسفه مشارکت در ذهن مدیران، تمایل به مشارکت : ي) ها شاخصه( اه مؤلفهشامل ، مدیران) 2( 
  ..... اعتقادات راجع به کارکنان و رابطه مدیریت با کارکنان، سبک رهبري، احساس نیاز به مشارکت

  : در دو بعد، سازمانی -ب
فضاي ، یي سازمانها تیحما، ي تشویق و تنبیهها وهیش) : ها شاخصه( ها مؤلفهشامل ، فرهنگی) 1( 

  . نوآوري و تغییر پذیري، خطر پذیري، شیوه حل تعارض، باز مشارکتی
  . درجه رسمیت و پیچیدگی، تمرکز : يها مؤلفهشامل ، ساختاري) 2( 

دولت و ، ها یهاتحاد، رقبا، تکنولوژي، زمان: عبارت است از) محیطی( ابعاد متغیرهاي برون سازمانی
  . جامعه

  ) 1380، خدامی( و برون سازمانی اثر گذار بر سطح مشارکت پذیري سازمان عوامل درون سازمانی - 2شکل 
 
 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

 عوامل برون سازمانی

 مشتریان دولت ژي تکنولو

 زمان جامعه رقبا

 کارکنان مدیریت

فرهنگ 
 سازمانی

 ساختار

درجه تغییرات عوامل
 

سطح مشارکت پذیري سازمان
 

 عوامل درون سازمانی
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از حیث سنجش سطح مشارکت  ها سازماناز آنجایی که این مدل براي توصیف وضعیت موجود 

در این تحقیق براي امکان سنجی اجراي مدیریت مشارکتی ، رسد یمپذیري سازمان مناسب به نظر 
  . ریق نظام پیشنهادها در دانشگاه هوایی شهید ستاري مورد استفاده قرار گرفته استاز ط

  
  پژوهش هاي یهفرض

  فرضیه اصلی 
در دانشگاه هوایی شهید ستاري امکان پیاده سازي مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها 

  . وجود دارد
  فرضیه فرعی 

قرار  یدر حد مطلوب شنهادهاینظام پ يساز ادهیجهت پ ییکارکنان دانشگاه هوا يفرد یآمادگ -  1
  .دارد

قرار  یدر حد مطلوب شنهادهاینظام پ يساز ادهیجهت پ ییدانشگاه هوا مدیران يفرد یآمادگ -2
  .دارد

 یدر حد مطلوب شنهادهاینظام پ يساز ادهیجهت پ ییدانشگاه هوا ساختاري سازمان یآمادگ -3
  .قرار دارد

قرار  یدر حد مطلوب شنهادهاینظام پ يساز ادهیجهت پ ییدانشگاه هوا فرهنگی سازمان یآمادگ - 4
  .دارد

  
 روش شناسی پژوهش

هاي این تحقیق  رود یافته باشد چرا که انتظار می این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردي می
 تحقیق مذکور از نظر. در جامعه مورد مطالعه و جوامع مشابه با آن مورد استفاده قرار گیرد

 است ها و اطالعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی گردآوري داده
سوال که  48 مبتنی بر يا ساختهمحقق  پرسشنامه، اولیه يها دادهبراي کسب . )1384، خاکی(

نفر از اعضاي  153متشکل از  يا نمونهدر بین ، پایایی و روایی آن در این تحقیق به اثبات رسیده
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پرسشنامه . توزیع گردید، ان دانشگاه هوایی شهید ستاري استعه آماري که شامل کارکنجام
مورد ) 1386( زمانیپژوهشی توسط  سوال بوده که در 48استفاده شده در این پژوهش مشتمل بر 

هاي تهیه شده از نظرات استادان و  پرسشنامه براي تعیین روایی. استفاده قرار گرفته است
ه شد که در نتیجه مواردي جهت اصالح پیشنهاد و پس از اعمال اصالحات مورد متخصصین استفاد

پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه نیز با استفاده از روش پرسشنامه نهایی تدوین گردید و ، نظر
باشد که در  می تصادفی ساده، گیري در این پژوهشروش نمونه. استآلفاي کرونباخ محاسبه شده 

بدین ترتیب با در نظر . باشند نان از شانس مساوي براي انتخاب شدن برخوردار میآن تمامی کارک
پرسشنامه در بین جامعه آماري  180تعداد ، ها گرفتن احتمال عدم برگشت برخی از پرسشنامه

پرسشنامه براي تحلیل مورد  153، توزیع گردید که از آن میان برابر با تعداد نمونه مشخص شده
  . رفتاستفاده قرار گ

  

  هاي پژوهشیافته

افزار استیودنت با کمک نرم. تیاز آزمون  ها دادهبراي تجزیه و تحلیل در این پژوهش 
هاي پژوهش در ادامه نتایج حاصل از این تحلیل در مورد فرضیه. استاس استفاده شده .اس.پی.اس

  .ارائه شده است
 هاي پژوهشنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه - 1جدول 

نتیجه بررسی 
 فرضیه

سطح 
 معناداري

انحراف 
 معیار

  فرضیه متغیر میانگین

  1 آمادگی فردي کارکنان 3/321 0/6107 0/000 تایید

  2  آمادگی فردي مدیران 3/577 0/7081 0/000 تایید

  3 آمادگی ساختار سازمان 2/5738 0/61025 0/245 تایید

  4 انآمادگی فرهنگی سازم 3/6647 0/69482 0/000 تایید

  اصلی آمادگی دانشگاه جهت اجراي نظام پیشنهادها 3/5628 0/69808 0/000 تایید
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بنابراین این عدد به عنوان مقدار آزمون در آزمون تی  .باشد می 3در طیف پنج لیکرت متوسط نمره 
دار مقو باشد میانگین مشاهده شده از مقدار میانگین آزمون بیشتر اگر . شود می  استیودنت استفاده

 رد شده و فرض پژوهشگر تایید  H0فرضیه، باشدکمتر ) α=0. 05( از مقدار خطا داريسطح معنا
در نتیجه آمادگی فردي کارکنان براي پیاده سازي مدیریت مشارکتی از طریق نظام . دشو می

هاي مورد بررسی به جز فرضیه بر این اساس همه فرضیه .پیشنهادات در وضعیت مطلوب قرار دارد
دهد عدد معناداري به هاي مربوط به این فرضیه نشان میهاي دادهزیرا یافته .اندم تایید شدهسو

  .دست آمده بیشتر از مقدار خطاي مورد نظر بوده است
  

  ي فریدمنا رتبهآزمون 
در این پژوهش نیز به . شود یممتغیرها استفاده ) رتبه بندي( از آزمون فریدمن براي اولویت بندي

یک از متغیرهاي موثر در اجراي نظام مدیریت مشارکتی از این ر رسی یکسانی اهمیت همنظور بر
  . آزمون استفاده گردید

  : باشد یمفرضیه آماري این آزمون به شرح زیر 
H:. باشند یماهمیت متغیرهاي اجراي نظام مدیریت مشارکتی در این تحقیق یکسان  0   

                                 
  H1:  .باشند یمدست کم دو متغیر داراي اهمیت متفاوتی  

  :باشد یماستفاده گردید که خروجی آن طبق جداول زیر  spssبه منظور تجزیه و تحلیل از 
   

  آماره هاي آزمون - 2جدول 

 153  تعداد نمونه

  174/702 آماره کاي دو
  3 درجه آزادي

 0/000  سطح معناداري

 
، باشد یم 05/0بوده و چون کمتر از )  = 000/0sig( ،میکن یمباال مشاهده  که در جدول طور همان
مبنی بر  H1رد شده و  H0بنابراین فرضیه ، که اهمیت این متغیرها یکسان نیست دهد یم نشان
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ي این  رتبهبعالوه در جدول زیر میانگین . شود یمپذیرفته  رهایمتغمتفاوت بودن اهمیت این 
  . دهد یمرا نشان  ها رتبهمتغیرها آورده شده است که متفاوت بودن میانگین 

                      
 بندي متغیرها  رتبه -3جدول 

  
  
  
  

 
 
 

 
در بین متغیرهاي در نظر گرفته شده در این  که دهد یمنشان ) ها رتبه( صل از جدول فوقنتایج حا
آمادگی فردي ، ي بررسی میزان آمادگی سازمان براي اجراي نظام مدیریت مشارکتیبراتحقیق 

این اهمیت حاکی از آن است . باشد یمبیشترین اهمیت را دارا  56/3يها رتبهکارکنان با میانگین 
بعد از این . روي این متغیر تکیه نماید تواند یمسازمان بهتر ، جراي نظام مدیریت مشارکتیکه در ا

در  2/76و 2/97ي ها رتبهآمادگی فردي مدیران و آمادگی فرهنگی سازمان به ترتیب با ، متغیر
 اهمیت نیز مربوط به آمادگی ساختاري است که با میانگین رتبه نیتر کم. اولویت بعدي قرار دارند

که در صورت پیاده سازي نظام  دهد یماین امر نشان . در اولویت آخر قرار گرفته است 1/45
توجه اندکی به آماده سازي ساختاري سازمان خواهد شد و ، مدیریت مشارکتی با تداوم وضع موجود

   .بپردازد ارائه شده در این پژوهشي ااساس راهکارهر مدیریت بایستی نسبت به بهبود این متغیر ب
  

  نتیجه گیري بحث و 
در دانشگاه هوایی امکان پیاده سازي هاي تحقیق نشان داد که  هنتایج حاصل از آزمون فرضی

و مدیران و آمادگی فردي کارکنان  ضمناً. مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادات وجود دارد
ادات در حد آمادگی فرهنگی دانشگاه جهت پیاده سازي مدیریت دانش از طریق نظام پیشنه

  . مطلوبی بوده ولی آمادگی ساختاري دانشگاه هوایی در حد مطلوبی قرار ندارد

 ها یانگینمرتبه  متغیر

 3/56 آمادگی فردي کارکنان

 2/97 آمادگی فردي مدیران

 1/45 آمادگی ساختاري

 2/76 آمادگی فرهنگی
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به منظور افزایش آمادگی سازمان براي اجراي مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها الزم است 
، آمادگی فردي مدیران، بستر سازي مناسبی براي افزایش چهار متغیر آمادگی فردي کارکنان

به این منظور اقدامات زیر . ی فرهنگی سازمان انجام گیردو آمادگاري سازمان آمادگی ساخت
متغیر  3با وجود اینکه آمادگی فردي کارکنان از میانگین نسبتاً خوبی نسبت به : گردد یمپیشنهاد 

بدین منظور اجراي . دیگر برخوردار است هنوز فرصت مناسبی براي افزایش آن وجود دارد
آمادگی و انگیزه ، مادي و معنوي مناسب براي اجراي نظام پیشنهادها تمایلي تشویقی ها ستمیس

 . کارکنان را براي ارائه پیشنهادهاي سازنده افزایش خواهد داد

ي نسبت تر نییپابا توجه به اینکه نتایج تحقیق حاکی از آن است که آمادگی مدیران از میانگین 
به منظور افزایش آمادگی مدیران براي  گردد یمنهاد لذا پیش باشد یمبه آمادگی کارکنان برخوردار 

ي برنامه ریزي گردد تا فضاي اعتماد و ا گونهاجراي مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها به 
ي کارکنان در امور ها دهیاصمیمیت بین مدیران و کارکنان افزایش یافته و مدیران به نظرات و 

به این منظور مطرح کردن . از آن استفاده نمایند محوله و سایر امور واحد خود توجه نموده و
مباحث مربوط به سیستم پیشنهادها و مزایاي استفاده از آن و تبادل نظر با مدیران و روساي 

 . مفید واقع گردد تواند یممختلف در جلسات مربوطه  يواحدها

، مادگی مطرح شدهنوع آ 3با توجه به اینکه نتایج بدست آمده بیانگر این مطلب است که از بین 
براي افزایش  يا ژهیوي ها تیفعاللذا الزم است . باشد یم هیبقاز  تر نییپاآمادگی فرهنگی سازمان 

یی از قبیل تشویق بیشتر خالقیت و ها تیفعال، در این راستا. این آمادگی در سازمان صورت گیرد
دن بستر مناسب براي رشد و فراهم نمو، تالش بیشتر براي رعایت عدالت سازمانی، نوآوري کارکنان

بسیار مفید واقع  تواند یمشکوفایی کارکنان خالق و نوآور و افزایش جو انتقاد سالم در سازمان 
 . گردد

مطرح  هاي یآمادگدیگر ز ا تر نییپاکه آمادگی ساختاري سازمان  دهد یمنتایج تحقیق نشان 
دیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها لذا براي افزایش آمادگی ساختاري جهت اجراي م باشد یم شده

که به عنوان موانعی براي  الزم ریغبایستی تمهیدات ساختاري الزم براي کاهش رسمیت و تمرکز 
یی از قبیل افزایش اختیار ها تیفعالدر این خصوص . انجام گیرد گردد یممشارکت بیشتر محسوب 

افزایش آزادي مدیران در اخذ ، مدیران در تعیین و پرداخت پاداش و اضافه کار به کارکنان
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ثمر ر مثم ها شغلو شرح وظایف  ها دستورالعمل، ها نامهتصمیمات و انعطاف بیشتر در تدوین آیین 
 . خواهد بود

  
  ها پیشنهاد

پس از استقرار ، با توجه به اینکه استفاده از مزایاي این سیستم براي سازمان نیاز به زمان دارد
منافع یا  ي تدوین گردد تاا برنامهستاري و اجراي آن شایسته است سیستم پیشنهادها در دانشگاه 

ي زمانی مناسب با استفاده از نظر کارکنان و مدیران ها دورهمضرات احتمالی این سیستم در طی 
همچنین با کمک و همفکري آنان موانع و مشکالت احتمالی اجراي این . مورد بررسی قرار گیرد
یگر به منظور رفع ابهام و ایجاد شفافیت در اجراي سیستم از طرف د. سیستم برطرف گردد

ي به منظور اجراي بهتر آن با استفاده از نظرات کارشناسان تهیه و ا نامهپیشنهادها الزم است آیین 
  . به اطالع کلیه کارکنان و مدیران سازمان برسد
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