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  چکیده

در . بـوده اسـت   برانگیـز هاي دولتی همواره اقدامی چـالش وري در سازمانچگونگی بهبود بهره گذشتهاز 
ثیرگـذار  أوري کارکنان تبهره در امرهاي انجام شده در این خصوص بیان شده که مشارکت اغلب پژوهش

هدف اصلی ایـن پـژوهش واکـاوي ایـن     . این رابطه تشریح شده باشد علت و چگونگیکه است، بدون این
. ستوري کارکنان ابرنده در اثرگذاري نظام مشارکتی بر بهرههاي پنهان و عوامل پیشرابطه و کشف الیه

جامعـه آمـاري آن نیـز    . اسـت  و از نـوع همبسـتگی   ))تبیینی –فی شاتاک((، مقاله حاضر روش تحقیق
گیـري   اسـت کـه بـا نمونـه     )نفـر  2500(گمرك جمهوري اسالمی ایـران بـه تعـداد    شامل کارشناسان 

نظـام  توسـعه   ؛کـه  بیـانگر آن اسـت   پژوهشنتایج . عنوان نمونه انتخاب شدند ها بهنفر آن 334، تصادفی
هاي جـوهري و  برندهعنوان پیشانجامد که بهها میبرندهاي از پیشگیري مجموعهمشارکتی در سازمان به شکل

گیري نظام فکري و ذهنی صورت درونی عمل کرده و به جهتهاي جوهري بهبرندهپیش. انداي نامگذاري شدهرویه
. تعهد، انگیزه و اعتمـاد : ند ازاانجامند و عبارتاین راه میکارکنان در راستاي تحقق اهداف و تالش بیشتر آنها در 

     شـمار کار گیري نظام مبتنی بـر مشـارکت بـه   هاي ناشی از بهاي بیرونی بوده و توانمندسازيهاي رویهبرندهپیش
هـا و  صـمیم اثربخشی ت  :ند ازاانجامند و عبارتروند که به افزایش سطح توانایی کارکنان در انجام وظایف میمی

  کـه خـود   طـوري بـه  توانند به توسعه این عوامل کمک شده هاي کاري مشارکتی میمحیط. توانمندي کارکنان
  .شوندمحسوب می وري کارکنانساز ارتقاي بهرهزمینه
  2ايهاي رویهبرنده، پیش1هاي جوهريبرندهوري، پیشمشارکت، بهره :هاي کلیديواژه

  مقدمه
نبـود چنـین   . رودشـمار مـی  باور داشتن مدیران به نظام مشارکت رکنی اساسی در افزایش اثربخشی آن بـه 

انگیزگـی کارکنـان   سوي ناکارامدي و بیهودگی سوق دهد و دلسردي و بیتواند نظام مشارکت را بهباوري می
وري اسـت و از  از سوي دیگر یکی از مبانی ارزیابی مدیران در هر سازمانی سطح بهره. باشدهمراه داشته را به

 ahmadh@systemgroup.net :الکترونیک نویسنده پاسخگوپست * 
 



  
  90زمستان  ،دوماول، شماره سال ، مطالعات منابع انسانیترویجی   -فصلنامه علمی

                  
2  / 

ادبیـات موضـوع از حیـث    . وري را مورد توجه قرار دهنـد تا عوامل محرك بهره هستند این رو آنها عالقه مند
کـارگیري آنهـا در   وري بسیار غنی و پربار است ولی شاید به همان اندازه در خصـوص بـه  ثر بر بهرهؤعوامل م
که به مـدیران بگـوییم فـالن    جاي ایناست که به این حل بهترراه رسدنظر میبه. توجهی شده استعمل کم

گیـرد؟ ایـن موضـوع در کنـار      ثیري شـکل مـی  أثیرگذار است، بگوییم چگونـه چنـین تـ   أوري تعامل بر بهره
- نشـان      کنند، وري کارکنان را بیان میهرهثیرگذاري گسترده نظام مشارکتی در بهبود بأکه ت هاییفرضیه

  .استاین حوزه  هایی درکارگیري رویکردهاي تبیینی و انجام چنین پژوهشدهنده اهمیت به
اي جلـب  هایی بـر ، اغلب توصیهتفکر کنیمثر بر آن ؤوري نیروي انسانی و عوامل مادبیات موضوع بهره اگر در

ثیر مثبـت  أهاي مرتبط با این موضوع نیز اغلب فرضیه تنتایج پژوهشخورد و مشارکت کارکنان به چشم می
هاي کمتري در مورد دهد، هر چند  بررسیرد حمایت قرار میوري آنان را مومشارکت کارکنان در بهبود بهره

هـایی در  خورد، اما در بخش دولتی نیـز مطالعـات و پـژوهش   وري به چشم مینقش مشارکت در بهبود بهره
بـا  . حمایت از این فرضیه وجود دارد که در این بین مطالعات روزن، استوکر، هاروي و اُپن حایز توجـه اسـت  

در ایـن مقالـه چگـونگی    . کنون کمتر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   أثیر تاو چگونگی این ت علتوجود این، 
تبیین ) وري در سازمان هاي دولتیر بهرهعنوان عاملی کلیدي دبه(وري کارکنان تاثیرگذاري مشارکت بر بهره

اصلی این  مبحثوري ثیرگذاري مشارکت بر بهرهأهاي پنهان چگونگی تعبارت دیگر کشف الیهبه. خواهد شد
 انجامـد کـه بـه   ها مـی برندهاي از پیشگیري مجموعهتوسعه نظام مشارکتی در سازمان به شکل .مقاله است

وري نیـروي  هاي بهرهبهبود شاخص در هابرندهاین پیش. اندنامگذاري شده ايهاي جوهري و رویهبرندهپیش
گیري صورت درونی عمل کرده و به جهتهاي جوهري بهبرندهپیش. نقش مهمی را اجرا خواهند کردانسانی 

    نظـر  بـه . انجامنـد نظام فکري و ذهنی کارکنان در راستاي تحقق اهداف و تالش بیشتر آنهـا در ایـن راه مـی   
هاي در محیطی مشارکتی در مقایسه با محیط) تعهد، انگیزه و اعتماد(ها برندهرسد ابعاد این گروه از پیشمی

هاي ناشی از اي بیرونی بوده و توانمندسازيهاي رویهبرندهپیش. شوندغیرمشارکتی بیشتر ایجاد و تقویت می
که به افزایش سطح توانایی کارکنان در انجـام   طوريبه روندشمار میکارگیري نظام مبتنی بر مشارکت بهبه

 هايترل بر کار و بهبود کیفیت تصمیمهاي کاري مشارکتی با افزایش میزان کنانجامند و در محیطوظایف می
  . خواهند بود تأثیرگذارکارکنان 
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  نظري مبانیمروري بر 
  انداز تاریخیوري بخش دولتی در چشمبهره

کـارایی خـدمات   . هسـتند توجـه   قابـل وري در بخش دولت از دو جنبه کارایی و اثربخشی مفهوم بهره
گیري درون سازمانی که به مقایسه نسبت کمیت خدمات ایجـاد شـده   عمومی رویکردي است با جهت

رویکـردي   ؛اثربخشی. مورد نیاز براي ایجاد خدمات اشاره دارد) کمیت منابع(هاي انجام شده به هزینه
رجوع سازمانی است که به میزان سازگاري خدمات با نیازها و عالیق جامعه و اربابگیري برونبا جهت

-توان تحـول ز منظر این مفاهیم توجه کنیم، میوري بخش دولتی ابهره اگر به مفهوم. ]11[اشاره دارد

در  :مثـال  بـراي . وري در نظـر گرفـت  هایی در جهـت بهبـود بهـره   تی را تحولعمده مدیریت دول هاي
نامیـده  » اداره امور دولتی«را پارادایم  آن) ش.ه1377(آون هیوز پارادایم کالسیک مدیریت دولتی که 

دلیـل عمـده فراگیـر     شـود ، بیان مـی در مورد بوروکراسی دارد ))ماکس وبر((ریشه در نظریات  و است
ه بهتـرین  یمدیران و متفکران بر توانایی این اصول در ارا اکثرشدن این پارادایم در بخش دولتی تصور 

به ایـن نکتـه مهـم    توجه  .وريه است و این یعنی حرکت در جهت بهبود بهرهروش در کار سازمان بود
مـدل  (انـد ثیر پارادایم کالسیک مدیریت دولتی تکامل یافتهأهاي مختلفی هم که تحت تاست که مدل

از زاویه رویکردهـایی کـه    )روکراتیک،مدل نهادي، مدل روابط انسانیکالسیک بوروکراتیک، مدل نئوبو
هـاي  نئوکالسیک تفاوتبا اینکه مدل : براي مثال. انداند، قابل تاملگرفته نظروري در براي بهبود بهره

بـر   هـا یعنی تصـمیم (استدالل عقالیی با مدل کالسیک ندارد، اما در آن الگوي  بنیادي در اصول خود
گیرد که تالشی در جهت کمـک بـه   کید قرار میأمورد ت) به تحقق بیشتر یک هدف معین مبانی میل

جویی و مولدتر بودن است یا در بیان مدل نهادي کـه بـه نظـر    مدي بیشتر، صرفهآکارگزاران براي کار
هـاي بوروکراسـی را بـا       توانـد مهـارت  گیـري تـدریجی مـی   دولت فقـط از راه تصـمیم   ،چارلز لیندبلوم

هـایی را بـراي   تـوان تـالش  مشی و گرایشات سیاسی مقامات منتخب تلفیق کند، مـی هاي خطیتولوا
گیري با شرایط واقعی کار نزد مدیران دولتی و در نتیجـه بهبـود عملکـرد    انطباق بیشتر شرایط تصمیم

  ].12[سازمان هاي دولتی مشاهده کرد
شده ارادایم مدیریت دولتی سنتی میپ هايهایی که سعی در فروپاشی بنیانجالب اینکه عمده تالش

در واقع، سه دلیل عمده جایگزینی الگوي . نداهوري داشتدر جهت بهبود بهره را هایینیز هدف است
انعطاف، توجه به سوي بوروکراسی غیرقابلسنتی از مدیریت دولتی با الگوي نوین، یعنی گرایش به
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هاي مدیریت کید بر نتایج، همه در نارساییأجاي تها بهکید بر دستورالعملأجاي پیامد و تفرآیند به
وري در مدیریت دولتی نوین تا توجه به موضوع بهره. وري ریشه دارنددولتی سنتی در بهبود بهره

تعداد . بردیکی از ارکان اساسی آن نام میوري حدي پررنگ است که پولیت حاکمیت منطق بهره
رار دارند به اهمیت و نقش ثیر پارادایم مدیریت دولتی نوین قأپردازانی که تحت تزیادي از نظریه

کارایی ) م.1993(اسبورن و گیلبر  :مثال براياند اي ویژه داشتهوري توجهمرتبط با بهره هايموضوع
 نگاهتفاوت میان مدیریت دولتی سنتی و نوین از  .برندیکی از مشخصات دولت خوب نام می رابیشتر 

کید أاي که در مدیریت دولتی سنتی تگونهبه. تغییر تمرکز از یک وجه آن به وجه دیگر بود وريبهره
  .  شودکید بیشتري میأبر فرآیند کار اهمیت داشت، ولی در مدیریت دولتی نوین رسیدن بر هدف ت

بـه  . خوبی نشان داده اسـت وري را در طول سیر تحوالت مدیریت دولتی بهبوکارت نگاه به مفهوم بهره
توان با توجه به توسعه تاریخی مباحـث در  وري بخش دولتی را میرویکردهاي مربوط به بهرهبیان وي 

وي در . بررسـی کـرد   گونه باید عمل کنـد و ارزیـابی شـود را مطـرح و    که بخش دولتی چخصوص این
ـ  بررسـی رویکردهاي قرن اخیـر در ایـن    ،وري بخش دولتیارتباط با تاریخچه جنبش بهره ه چهـار  را ب

  :مرحله تقسیم کرده است
در این . )ماکس وبر و وودرو ویلسون( هايهثر از نظریأو مت )م.1940(تا  )م.1900(از  3دولت کارا -

    دوره تمایز میان نقش سیاسی و اداري دولت اهمیت دارد و رویکرد کارایی در اداره امور عمومی 
 بود براي انجام هر کاري هموارهشدت با اصول مدیریت علمی تیلور در بخش خصوصی که معتقد به

تنها باید صادق باشد، بلکه بایستی دولت نه ،در این دوره. بهترین راه وجود دارد، در ارتباط است
-از  این ؛ بیشدر این دوره. رودشمار میطرفی سیاسی دولت ضامن این کارایی بهبی. کارآمد هم باشد

 .شودتمرکز می )کمیت وکیفیت(ها، ستاده و کاراییبر فعالیت شود تمرکز بر نتایج وپیامدها که
  . هاي کاراتر، نتایج و پیامدهاي بهتري دارندشود سازمانهمچنین فرض می

شود که در آن تمرکز از شناخته می 4با اصطالح دولت اداري )م.1970(تا  )م.1940(رحله دوم از م -
در خصوص احیاي  موشر. ه استها تغییر پیدا کردسمت کنترل هزینهکیفیت در خدمات دولتی به

 :گویدکنندگان و سیاستمداران چنین مینقش اداره
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نحوي است که در راستاي تحقق اهداف دولتی قرار شده بهتر از کارایی، اجراي وظایف مشخصمهم
اند؛ همانند بسیاري دیگر از کارکنان که باید از نظر گانکننددار این امر ادارهمسئول و عهده. گیرد

  .سیاسی حساس بوده ودانش واطالعات الزم را دارا باشند
 .نامید 5را حاکمیت از راه مدیران ))م.1980(تا  )م.1970(هاي حدفاصل دهه(بوکارت دوره سوم  -

پیدایش مدیریت در بخش دولتی جداسازي و تمایز آن از امور سیاسی دوباره احیا شد و نتیجه آن 
- به هاي بخش خصوصی موجب ورود به این مرحله یعنی حاکمیت کارگیري تکنیکاشتیاق در به. بود

  . شدعنوان کارایی و اثربخشی در نظر گرفته میوري بهوسیله مدیران شد، با این فرض که بهره
هاي از ایده روندو این  بودهدولت همانند بخش خصوصی  شدآغاز  )م.1980(دوره چهارم که از  -

توانند براي ساخت مدلی قابل استفاده در اینکه ابزارهاي مدیریت بخش خصوصی می(مرحله نخست 
پذیري مدیران کند مسئولیتاما افزون بر آن تالش می .شروع شد) کار برده شوندبخش دولتی به

اي انجام شود که در آن محیط عمل بخش خصوصی را با گونهدولتی و بازطراحی بخش دولتی به
 . سازي کندالزامات مربوط به آن براي مدیران دولتی شبیه

هـاي  سازمان. وري بخش دولتی با بخش خصوصی متفاوت استموضوع بهره به هرحال باید توجه داشت که
رسـالت و اهـداف کـالن     .کننـد هاي زیادي عمل میتحت محدودیت دولتی تحت شرایطی بسیار متفاوت و

هـاي جامعـه و   العمـل هایشان باید نسـبت بـه عکـس   شده است و فعالیت) محدود(طور قانونی تثبیت آنها به
     هـاي حـاکم بـر   پـذیري یکـی از محـدودیت   پـذیر باشـند؛ ضـرورت  ایـن انعطـاف     امنیت اجتماعی انعطـاف 

هـاي دولتـی را تعریـف    روي سـازمان هاي پـیش هاي تفصیلی، گزینهقوانین و رویه. هاي دولتی استسازمان
اي آزادي آنها را براي جایگزینی و تخصیص نیـروي کـار و   کند و ارایه خدمات اجتماعی و سیستم بودجهمی

وري نیز با اینکه وجود تنش میـان آنچـه کـه    گیري بهرهاز منظر اندازه ].10[کنندمنابع سازمانی، محدود می
اش دلیل نقش و روابـط پیچیـده  ثر از تفکر معاصر ارزش عمومی بهأآنچه که متبخش دولتی باید انجام دهد و

امـا بایـد توجـه داشـت کـه      . افزایـد وري میگیري بهرههاي اندازهبا شهروندان مدنظر قرار دارد، بر پیچیدگی
ح بـاال  هاي منتخبان دولتی هم براي مـدیران سـط  هاي دولت و برنامهدر بهبود سیاست وريگیري بهرهاندازه

  ].6[کندایفا می را و هم براي مدیران سطح پایین نقش مهمی
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  هاي بخش دولتینظام مشارکت و ویژگی
هاي خدماتی ویژه در سازمانبه. پذیردثیر میأوري تا میزان بسیار زیادي از عملکرد نیروي انسانی تبهره
با توجه به این موضوع، اگر از سویی نقش و اهمیت  ].5[هاي دولتی اهمیتی دوچندانی داردسازمان مانند

کننده خدمات عمومی بپذیریم و از سوي هاي ارایهوري سازمانبسیار زیاد بخش دولتی را در بهبود بهره
به  بایدوري را در نظر بگیریم، آنگاه براي بهبود بهره رتباطات باز و حذف موانع سازمانیدیگر اهمیت ا

هر حال این موضوع به ].4[وري توجه داشته باشیمهاي مرتبط با افزایش و بهبود بهرهها و راهکارمکانیزم
ویژه وري کارکنان و بههاي دولتی، چالش بهرههاي خاص سازمانمهم است که با توجه به ویژگی

    مثال به اعتقاد اپشتاین ماهیت خاص بسیاري از  رايب. ها بیشتر استمتخصصان در این سازمان
ها افزوده دهند، بر مشکالت مدیریت متخصصان در سازمانهاي دولتی و کاري که آنها انجام میسازمان

که سبب  اندهایی هرمی و پرالیه بودهبوروکراسی هاي دولتی دارايزیرا از دیرباز بسیاري از سازمان. است
تخصصان در برخورداري از شوند و این امر با نیازهاي ممحدود شدن میزان استقالل کارکنان خود می

  ].11[استقالل ناسازگار است
ـ . کننـد یید میأاز سوي دیگر شواهدي وجود دارد که اهمیت بالقوه نظام مشارکتی در بخش دولتی را ت  رايب

  :گویدمثال روزن در خصوص اهمیت دانش کارکنان صفی چنین می
  شـکالت غیرمنتظـره را لمـس   کارکنان اولین کسانی هستند که در هر سطح و بخشـی از سـازمان م  "

ها براي که برنامهرجوع در خصوص نیازهایش و اینآنها اولین کسانی هستند که صداي ارباب. کنندمی
ایـن درحـالی اسـت کـه مـدیران اغلـب در چنـین        . شـنوند اند، را مـی ها نامناسبتحقق این نیازمندي
هـا و کوتـاهترین   سطح به انجـام فعالیـت   ترینطور خالصه کارکنان در نزدیکبه. موقعیتی قرار ندارند

تنهـا منـابعی بـدیهی بـراي ارایـه بـازخور از       کارکنان نه. کنندگان قرار دارندزمان در ارتباط با استفاده
هاي خاص نیز هاي آنان در خصوص فعالیتو بینش تفکرها روند، بلکهشمار میچگونگی انجام کارها به

  ].12["دارد اهمیت
دهد وضعیت همراستایی عقاید مدیران و کارکنـان در دو گـروه کلـی قـرار     شده نشان می هاي انجامبررسی

) م.1996(بنـدي فـاکس   تـوان از طبقـه  براي استفاده از اصطالحات قراردادي در ایـن زمینـه مـی   . گیرندمی
 فرض ایـن دیـدگاه طـوري   . نامید 6توان اولین گروه را دیدگاه تکثرگرابندي میطبق این طبقه. استفاده کرد

دومـین  . با عالیق کارفرمایان و مدیران در تعارض قـرار دارد  ناپذیراي اجتنابگونهاست که عالیق کارکنان به
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هـا و  کـه برنامـه  با توجه بـه ایـن  (با این فرض که تعارض عالیق . نامید 7گراتوان دیدگاه وحدتدیدگاه را می
، یـک تـوهم اسـت و چنـین     )شـوند وري هـدایت مـی  ت حفظ و بهبود بهرهسمهاي مدیریت که بهاستراتژي

  .تعارضی وجود ندارد
هـاي  هـاي خـاص سـازمان   توان گفت با توجه به ویژگیهاي بخش دولتی و خصوصی میدر مقایسه ویژگی

گـذاري در ایـن   زیـرا مبنـاي هـدف   . شـوند مربوط می گراهاي وحدتها بیشتر به دیدگاهدولتی، این سازمان
. هـاي عمـومی مبتنـی اسـت    که بر پایه عالیق مالکان قرار گیرد بـر اهـداف و سیاسـت   جاي آنها بهسازمان

طـور  ، بنابراین اگـر نگـوئیم بـه   است گوید منافع شهروندان و کارکنان اغلب یکساندیدگاه ارزش عمومی می
دلسـوزي را در ذات خـود   هـایی کـه تعهـد و    طور معمول، مشارکت از طریـق مکـانیزم  ناپذیر ولی بهاجتناب

خـوبی ملمـوس   در بخش دولتـی بـه   ، هدایت می شود و این موضوعهستند داشته و گاه مداوم و گاه موقت
  ].3[است

توان در قالب یک طیف نیز بررسی کـرد کـه در بخـش    روابط مشارکتی را از نگاه دستاوردهاي دوجانبه می 
تکنیـک   مشـارکت را  دارنـد کـه  نهـایی قـرار   طیف آدر یک سمت این . هاي قابل توجهی دارددولتی ویژگی

سـازد تـا از میـان کارکنـان     مـدیران را توانـا مـی    ،به باور آنهـا مشـارکت  . نندداانتخاب کارکنان شایسته می
دموکراسـی  بسـط   ارند کـه مشـارکت را  در سمت دیگر طیف آنهایی قرار د. تر دست به انتخاب بزنندشایسته

اتیـک و قابـل کـاربرد در هـر     دید به نظارت سـازمانی بـر پایـه اصـول دموکر    ج يرویکرد پندارند و آن رامی
بین دو سـر ایـن طیـف موضـعی قـرار دارد کـه هـدف آن ارتقـاي          هفاصل موارد در برخی. دانندمی موقعیت

ترین جنبه مشارکت در این حالت این است که برخی از موضوعات صـنفی  مهم]. 7[است 8"منافع دوجانبه"
گیرند و اغلب توافق بدون چالشی در مـورد  دستمزد و مدت و شرایط کار مورد مذاکره قرار میکارکنان مثل 

گـذاري  اسـتراتژیک ماننـد سـرمایه    هايهاي کالن مدیریت براي موضوعبا وجود این، تصمیم. وجود دارد آن
ی بسـیاري از  رو وقتـ از ایـن . مانـد انداز بخـش دولتـی، در اختیـار مـدیریت بـاقی مـی      کالن یا توسعه چشم

 تکلیـف  در قالـب قـوانین و مقـررات تعیـین      رگیر شدن در فرآیندهاي مشارکتیدستاوردهاي کارکنان از د
ذاري آنهــا در    ثیرگـ أعمــل و اختیـار کارکنــان و ت اي از دادن آزاديشـده باشـد، مشــارکت بیشـتر بــه جلـوه    

میـل یـا نـاتوان    به چنین حالتی بی این در حالی است که مدیران اغلب نسبت. شودگیري تبدیل میتصمیم
  .هستند
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مشی ها و مقاالت خطجدي به مشارکت، حتی در موردپژوهش میلی مدیریتی براي داشتن تعهدقبول بی
مثال مرکز ملی مشارکت و  رايب. اند نیز نمایان استهاي دولتی غیرآکادمیک انجام شدهکه توسط آژانس

 .علیه مشارکت در این کشور وجود دارد "10مدیریتی مهمی خصومت"کند کهیید میأایرلند ت 9عملکرد
شود که این موضوع یک هنجار نیست، اما آمارهاي منتشرشده از تحقیقات این مرکز هرچند اصرار می

در بخش دولتی که نظام مشارکت در آن (از کارکنان % 27مثال تنها  براي. دهندنتایج دیگري را نشان می
گرچه مدیران بخش ]. 8[میزان مناسبی در کارشان اختیار دارندنند که بهکاحساس می) گسترده است

از آنان هم باور % 89کنند که مشارکت کارکنان از اهمیت باالیی برخوردار است، اما حدود یید میأدولتی ت
نایی آنان نیز بر این باورند که توا% 58دارند که اختیار مدیریتی براي تعدیل تعداد کارمندان مهم است و 

این . شوند، داردهایی که با آن مواجه میطور دلخواه، سهم مهمی در حل چالشاستخدام یا اخراج به
- بهره  ثیر مشارکت بر أنسبت آشکار از تباوجود شواهد بهها سازگاراند و ترین یافتهها با عمومیموردپژوهش

  . توجه نیست کارگیري آن در عمل پررنگ و قابلوري و در نتیجه بر عملکرد، به
  )ايهاي جوهري و رویهبرندهپیش(ؤثرپیامدهاي مشارکت م

صورت گرددکه چرا مشارکت بهکند و این سؤال در ذهن متواتر میروشن میادبیات موضوع دالیلی 
 توان در میان سه دستهاین دالیل را می انجامد؟یوري سازمان ممستقیم یا غیرمستقیم به بهبود بهره

  :بندي کردطبقه) تباط با همرخیلی مجزا، بلکه در االبته نه (
 ها در سطوح مختلف سازمان؛گیري در خصوص فعالیتشکل و محتواي تصمیم -

 د؛ می دهنثیر قرار أتحت ترا  هاین تصمیماکه فرآیندهایی روابط، ساختارها و  -

 .سازمان اعضاءها، اعتقادات و ادراك نگرش -

دالیل سازمانی  به. درنظر گرفتو روانشناسی  ارتباطیسازمانی،  دالیل این موارد راتوان اي دیگر میاز زاویه
 اي از سازمان است کهرود بلکه الیهشمار میگیري بهتنها راهی براي تفویض اختیار تصمیممشارکت نه

م تصمیم کند که انسجااطمینان ایجاد می را دارد، همچنیندر آن زمینه  تأثیرگذاريصالحیت الزم براي 
به بیانی دیگر، . شده، حفظ شده استهاي سازمانی توافقاي از دستاوردها و اولویتواسطه مجموعهبه

وسیله محیط کار مشارکتی که به(گوید، سیستم خودگردانی منظممی) م.2003(گونه که چوراکی همان
ها را از را از یک سو و ابعاد اقتصادي و تکنیکی فعالیت ها، ابعاد اجتماعی و سیاسی تصمیم)شودتسهیل می
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کند که چیزي کند و در نتیجه اطمینان ایجاد میگیري یکپارچه میسوي دیگر در داخلِ فرآیند تصمیم
  ].1[نشده استنادیده گرفته 

ه فرض استوارند که مشارکت ابزاري براي جلب تعهد صادقاندالیل ارتباطی این موضوع بر این پیش
  پذیري عملکردهاي سازمانی کمک هاي سازمانی است و به انعطافکارکنان نسبت به اهداف و فعالیت

ضاي آن به آور خواهد بود اگر با فرض ثابت بودن سایر شرایط ببینیم سازمانی که همه اعتعجب .کندمی
به منافع شخصی  هاي معطوفنسبت به سازمانی مشابه که در آن نگرش اهداف سازمانی متعهد بوده و

  . ، نداشته باشدعملکرد بهتري وجود دارد
کمک کند، دراصل به عملکرد به بهبود چرا مشارکت ممکن است که در خصوص اینی ختروانشنادالیل 
در واقع، . کندگیري ایجاد میشوند که مشارکت براي استقالل کارکنان در تصمیمط میهایی مربوفرصت

زمینه واند به نیاز روانشناختی آنان در تدهد که میي کار میرامضاعفی را ومشارکت به کارکنان کنترل 
ها و پیامدها ارتباط قابل اتکایی کنترل پاسخ داده و از طرف دیگر این اطمینان را ایجاد کند که میان تالش

  ].2[وجود دارد
  در واقع، مشارکت . تواند به ارتقاي عملکرد سازمانی کمک کندبر اساس آنچه بیان شد مشارکت می

وري نیروي توانند به بهبود ابعاد بهرهکند که میها را تسهیل میبرندهاي از پیشگیري مجموعهشکل
دهد که مانند یک تضمین سازمانی براي اعتماد، تعهد و انگیزه عمل این امر وقتی رخ می. ی بیانجامندانسان
گیري نظام فکري و ذهنی کارکنان در کرده و به جهت صورت درونی عملشده بهدر واقع ابعاد بیان. کنند

هاي جوهري پیش برنده از این رو از آنها به. انجامندراستاي تحقق اهداف و تالش بیشتر وي در این راه می
مجموعه این دستاوردهاي . آیندحساب میهاي مشارکتی بهزیرا اغلب خصیصه ذاتی نظام ؛شودمی یاد 
  صورت ذهنی دغدغه بهبود عملکرد را پیدا کرده و براي حرکت شد تا کارکنان به گانه، باعث خواهدسه
واسطه فرآیندهاي مشارکتی کارکنان توانمندي بیشتري از طرف دیگر به. تر شودسمت تحقق آن مصممبه

اهد خو آنها بر کار محقق را براي انجام وظایف خواهند یافت و این موضوع به واسطه افزایش میزان کنترل
توانند در چرخه گیري محیط کاري مشارکتی میکارتر حاصل از بهاثربخش هايعالوه بر این، تصمیم. شد

ها برندهاین گروه از پیش. بهبود مستمر به بهبود توانایی کارکنان در انجام وظایف شغلی خود کمک کنند
روند که به افزایش شمار میشارکت بهگیري نظام مبتنی بر مکارهاي حاصل از بهاند و توانمندسازيبیرونی



  
  90زمستان  ،دوماول، شماره سال ، مطالعات منابع انسانیترویجی   -فصلنامه علمی

                  
10  / 

با توجه به کارکردي که این دسته عوامل دارند، . انجامندسطح توانایی کارکنان در انجام وظایف خود می
  . یاد کرد ايهاي رویهبرندهپیش توان از آنها بهمی

نیروي انسانی وجود دارد  وريو ابعاد مختلفی براي ارزیابی بهره هادیگر الزم به ذکر است که مدل از طرف
هاي بهبود شاخص توان آنها رااز این رو می. که وجه مشترك بسیاري از این آنها، ابعاد تمایل و توانایی است

  .در نظر گرفت) و البته نه همه ابعاد آن(وريبهره
  هاي تحقیقسئوال

  :هاي تحقیق عبارتند ازبر اساس هدف تحقیق و ادبیات مرور شده فرضیه
 هاي جوهري توسعه نظام مشارکتی کدامند؟برندهپیش -

 اي توسعه نظام مشارکتی کدامند؟هاي رویهبرندهپیش -

  روش تحقیق
، چگونه توسعه کهاین نخست: با توجه به مسئله و هدف اصلی تحقیق، دو بررسی اصلی باید انجام شود

ها چه عواملی را در بر       برندهپیش دهد و اینها را شکل میبرندهاي از پیشنظام مشارکتی مجموعه
براي . وري نیروي انسانی وجود داردها و ابعاد بهرهبرندهدوم، چه ارتباطی میان این پیش گیرند؟می

علت دنبال توضیح به ،عالوه بر این. شوداستفاده می ها از تحلیل عاملی اکتشافیبرندهشناسایی ابعاد پیش
توان آن را یک میهستیم که ) وريأثیرگذاري مشارکت بر بهرهت علت( ادهاوقوع پیوستن برخی رویدبه

دنبال کشف روابط بین مفاهیم و در سطح ه بهدر واقع تبیین به این معنا ک. تحقیق تبیینی در نظر گرفت
 .دنبال درك چگونگی ارتباط میان متغیرهاي پژوهش هستیمتر بهجزیی

  :صورت زیر بیان نمودتوان بهتحقیق را میم هاي روش اجراي این طور کلی گابه
منظور اعتباربخشی به آنچه از ادبیات موضوع استخراج در بخش نخست با توجه به جدید بودن موضوع و به

شده است، مدل پیشنهادي و روابط بین اجزاي آن با استفاده از روش دلفی از نظر خبرگان مورد بررسی 
و عقیده  نظر(، آنتی تز )ایجاد عقیده یا نظر(تز  تحقیق دیالکتیکی یعنیمنظور از رویکرد بدین. قرار گرفت

طراحی شده با   منظور پرسشنامهبدین. استفاده شده است) توافق و اجماع جدید(و در نهایت سنتز) مخالف
نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی توزیع شد و پس از آن، طیف  18توضیحات مرتبط با آن میان 

- اند مورد بررسی قرار گرفت و پس از خالصه هایشان بیان کردهها و دالیلی که متخصصان براي پاسخپاسخ
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هاي ارائه شده و ارسال گزارش آن براي خبرگان نتایج دور دوم و ارزیابی مجدد انجام نویسی طیف پاسخ
 . شد که با اجماع خبرگان همراه شد

ال ؤدرستی س( هابرندههاي پرسشنامه براي پیشدرستی شاخصمنظور تشخیص پس از اجراي دور  اول به
شده جهت توزیع مجدد، از آزمون و با هدف استخراج پرسشنامه اصالح) براي سنجش رابطه مورد نظر

  :نشان داده شده است )1(در جدول عالمت استفاده شده است که نتایج آن 
  پرسشنامههاي آزمایی شاخصآزمون عالمت براي درستی - 1جدول 

Q16 Q15 Q14 Q13 Q12 Q11 Q10  Q9  Q8  Q7  Q6  Q5 Q4  Q3  Q2  Q1 

4 4.29 3.8 3.8 4.29 3.33 4.29 2.38 3.8 3.8 3 2.14 4 0.83 1.66 4.29 

Q32 Q31 Q30 Q29 Q28 Q27 Q26  Q25  Q24  Q23  Q22  Q21  Q20  Q19  Q18  Q17 

3.8 2.14 4.29 3.8 3.8 3.8 4.29 2.62 3.33 3.8 2.38 1.42 4.29 3.8 3.8 3.8 

  

از نظر خبرگان درست نبودند از پرسشنامه اولیه حذف  21و  3با توجه به نتایج آزمون عالمت، سواالت 
  .شدند

  آزمایی تفکیک دو همگونی براي درستیها، از آزمون کايآوري پرسشنامهپس از جمع در گام دوم و
شده از خبرگان استفاده آوريهاي جمعاي و بر اساس دادههاي جوهري و رویهبرندهشده بین پیشفرض
کارگیري فرآیندهاي هاي ناشی از بهبرندهبر اساس مطالعه ادبیات موضوع دو دسته از پیش. گردید

        و  "هاي جوهريبرندهپیش" گردید که بر اساس تعاریف موجودمشارکتی شناسایی و تفکیک 
خبرگان و با استفاده از این آزمون،  بر اساس فراوانی نظرهاي. ذاري شدندنامگ "ايرویه هايبرندهپیش"

در جدول که نتایج آن . ار گرفتبررسی قر ها موردبرندهفرضیه اختصاص متغیرها به این دو دسته از پیش
  :شده استنشان داده  )2(
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 نتایج آزمون درستی آزمایی - 2جدول 

  نام متغیر تعداد مشاهده شده تعداد مورد انتظار Residual ضریب اطمینان

 --- .0 18.0 
18 

18 
1.00 

Total 
 تعهد

 --- .0 18.0 
18 

18 
1.00 

Total 
 انگیزش

 --- .0 18.0 
18 

18 
1.00 

Total 
 اعتماد

.018 
-5.0 

5.0  
9.0 

9.0 

4 

14 

18 

1.00 

2.00 
Total 

 توانمندسازي

.005 
-6.0 

6.0  
9.0 

9.0 

3 

15 

18 

1.00 

2.00 
Total 

 اثربخشی تصمیم

  

 نام  این پژوهش به هاي تعهد، انگیزش و اعتماد که درشود در مورد متغیرگونه که مشاهده میهمان
با توجه به تعریف و استدالل ) نفر 18(پاسخ دهندگان % 100اند، شناسایی شدههاي جوهري برندهپیش

هاي برندهپیش ندي یعنی نامگذاري این متغیرهابارایه شده در بخش توضیحات پرسشنامه، این طبقه
  .اندیید کردهأجوهري را ت

نفر از مجموع  14(گان دهندپاسخ% 78اي  برنده رویهیک پیش برايدر خصوص متغیر توانمندي کارکنان 
از آنجا که عدد معناداري مربوط . اندیید نمودهأاي تبرنده رویهپیش برايبندي این متغیر را ، طبقه)نفر 18

بندي این متغیر را ، بنابراین نتایج این آزمون، طبقه)018/0(است  05/0دو کوچکتر از به نتیجه آزمون کاي
  .کنندیید میاي تأبرنده رویهیک پیش براي

نفر از مجموع  15(دهندگان پاسخ% 83اي نیز  برنده رویهیک پیش در خصوص متغیر اثربخشی تصمیم
اند و از آنجا که عدد معناداري یید کردهأاي تهاي رویهبرندهبندي این متغیر را در قالب پیشطبقه) نفر 18

بندي بنابراین نتایج این آزمون، طبقه  ،)005/0(است  05/0تر از دو کوچکمربوط به نتیجه آزمون کاي
  .کننداي تایید میبرنده رویهیک پیش براياین متغیر را 
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طور کامل با ها نتایج بهبرندهبندي پیشهمین ترتیب با توجه به نتایج آزمون کاي دو در خصوص تقسیمبه
  :ه استنشان داده شد) 3(در جدول بندي فرض شده سازگار بودند که نتایج آن تقسیم

  هابرندهبندي پیشنتایج تقسیم - 3جدول 
  ايرویه  جوهري  عنوان متغیر

      تعهد
      اعتماد
      انگیزه

      توانمندسازي کارمند
      اثربخشی تصمیم

  

هـاي  نحـوه سـنجش شـاخص   (در نهایت، در گام سوم با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی درستی سـواالت  
نتایج تحلیل عـاملی اکتشـافی نشـان داد    . وسیله سواالت طراحی شده مورد بررسی قرار گرفتبه) مورد نظر
نتـایج مربـوط بـه تحلیـل     . نامربوط بوده و یا با سایر ابعاد و عامل هاي دیگـر تـداخل دارد   15، 7، 1سواالت 

  :صورت خالصه نشان داده شده استبهو  )4(عاملی اکتشافی در جدول 
  

  وط به تحلیل عاملی اکتشافینتایج مرب - 4جدول 
ابعاد استخراج شده از تحلیل عاملی   متغیر

  مربوط به هر متغیر اکتشافی
درصد واریانس تبیین 

  شده توسط سواالت
  5/61  تعهد  هاي جوهريبرنده پیش

  انگیزه
  اعتماد

  7/63  اثربخشی تصمیم  ايهاي رویهپیش برنده
  توانمندي

  

در جـدول  سواالت به متغیرهـاي پـژوهش را    توان ترتیب اختصاصآزمون فوق میدر نهایت و پس از انجام 
  :مشاهده کرد )5(
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  ترتیب اختصاص سؤاالت به متغیرهاي پژوهش - 5جدول 

  شماره سوال  متغیرهاي زیر گروه  متغیرها
  )متغیر مستقل(مشارکت 

  )متغیر وابسته(هاي جوهربرندهپیش
  5الی  1 فرآیندهاي مشارکتی بر میزان تعهدگیري کارثیر بهأسنجش ت
  11الی  6 کارگیري فرآیندهاي مشارکتی بر میزان انگیزشثیر بهأسنجش ت
  14الی  12  کارگیري فرآیندهاي مشارکتی بر میزان اعتمادثیر بهأسنجش ت

  )متغیر مستقل(مشارکت 
  )متغیر وابسته(ايهاي رویهبرندهپیش

  20الی 15  فرآیندهاي مشارکتی بر توانمندي کارمندکارگیري ثیر بهأسنجش ت
  25الی  21  کارگیري فرآیندهاي مشارکتی بر اثربخشی تصمیمثیر بهأسنجش ت

  

  گیري نتیجه
أثیرگـذاري نظـام   هاي مربوط به تحقیـق، الزم اسـت مـدل تحلیلـی چگـونگی ت     پیش از ارایه نتایج و تحلیل

ایـن مـدل بـه    . انسانی، در مسیرهاي علّی ذکر شـده نشـان دهـیم    وري نیرويدر بهبود ابعاد بهرهمشارکتی 
  :شودصورت زیر ترسیم میکیک مسیرهاي علّی مرتبط با آن بهتف
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وري ط آن با بعد تمایل از ابعاد بهرهاز مشارکت و  ارتباهاي جوهري ناشی گیري پیش برندهچگونگی شکل - 1شکل 

  نیروي انسانی
  

هاي احتمالی سهیم دانستن در موفقیت
تصمیم

 صرف وقت بیشتر براي اطمینان از موفقیت

 دقت بیشتر در مصرف منابع

 حین اجراي تصمیمحل مشکالت 

  توجه به دستاوردهاي غیر مادي

 صرف زمان براي مطالعه و یادگیري

ر بر موفقیت ؤحل مشکالت همکاران م
تصمیم

 ثیر تصمیمأکنجکاوي بیشتر در خصوص ت

 انگیزه بیشتر در اجراي تصمیم

 آمیز تصمیمدقت در انجام موفقیت

 کمک به دیگران در اجراي تصمیم

 تر بودن تصمیممنصفانه

 هاي سازماناعتماد به اهداف و رسالت

 بهبود روند انجام کارها و فرآیندها

 تعهد

  انگیزه

  اعتماد

 
  تمایل
  
  
  

نظام 
  مشارکتی
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وري آن با بعد توانایی از ابعاد بهرهاي ناشی از مشارکت و  ارتباط هاي رویهگیري پیش برندهچگونگی شکل - 2شکل 
  نیروي انسانی

  

کـه ممکـن    هـایی کنیم، الزم است تا به سوال ها و نتایج پژوهش را کاملکه بتوان طرح اولیه، یافتهبراي این
از سوي برخی خبرگـان منتخـب نیـز مطـرح شـده       هااین سوال(د مطرح شود پاسخ دهیم است در این مور

  ).است

 کنترل بیشتر در انجام کارها

  هاي بهتر در انجام کارارائه روش

 دقت در انجام جزئیات

 ارائه بازخوردهاي مفید

 عدم احساس نگرانی براي رفع کمبودها

ارباب رجوع در افزایش سطح نفوذ نیازهاي 

 گیريکاهش مدت زمان تصمیم

 گیرندگان از نیازهاافزایش اطالعات تصمیم

اهمیت یافتن تبادل اطالعات در جلسات 

ارائه اطالعات مفید بواسـطه تعامـل بـا اربـاب     

 توانمندي

اثر بخشی 
 تصمیم

  
  توانایی
  
  

نظام 
  مشارکتی

 اي موجودهتفکر در خصوص روش
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تـري نیسـت؟ بـه    ا اعتماد داراي استدالل نظـري قـوي  سوال اول این است که آیا وجود تمایل قبل از تعهد ی
شـود؟ در  یش سطح تعهـد و اعتمـاد کارکنـان مـی    ه موجب ایجاد یا افزاعبارت دیگر آیا این تمایل نیست ک

پاسخ به این سوال باید گفت آنچه در این مقاله بدان اشاره شد بـه معنـاي رد پاسـخ مثبـت بـه ایـن سـوال        
نیست و چه بسا با مطالعه ادبیات موضوع یا مرور تحقیقات گذشته بتوان این استدالل را مورد حمایـت قـرار   

صورتی که بیان شد پشتوانه تئوریکی مناسبی که بـر مبنـاي تحقیقـات    براي طراحی مدل تحقیق بها داد، ام
در این گـزارش نتـایج    .منتشر شد، وجود دارد) م.2006(ر سال هاي نیروي کار در نیوزیلند دمرکز مشارکت

رار گرفتـه  تحقیق در دامنه وسیعی از کشورهاي اروپایی و ایاالت متحده مورد تجزیه و تحلیل قـ  36بیش از 
عنـوان یـک پشـتوانه    یر ترسیم شده در مدل پژوهش را بـه توان روابط علّی در مساست که بر مبناي آن می

  . تئوریکی مناسب مورد استفاده قرار داد
وري فردي و سازمانی است، چـرا  مثبتی بر بهبود بهره هاياست که اگر مشارکت داراي تاثیر ینسوال دیگر ا

وري در عمل رواج چنین دیدگاهی را در سازماندهی خدمات دولتـی و یـا حتّـی در تعریـف و ارزیـابی بهـره      
جـامع مـورد    یـک راهکـار   ي اروپایی و ایاالت متحده نیـز توسعه نظام مشارکتی حتی در کشورها(بینیمنمی

؟ شاید دلیل این موضوع ایـن  )آیدحساب نمیوري در بخش دولتی بهقبول مدیران اجرایی براي افزایش بهره
باشد که شاخص زمانی پاسخگویی سازمانی در چرخه سیاسی با چرخه پیچیده و طـوالنی توسـعه و تحـول    

- که مشـارکت مـی  ر دارد و آن اینچنین قضاوتی بر پایه یکسري از مفروضات قرا. شودسازمانی منطبق نمی

بـه بیـان   . وري بیانجامدتواند توسعه عملکردي بلندمدت را در سازمان موجب شده و به بهبود عملکرد و بهره
ثیري اسـت کـه داراي بعـد    أوري، تـ ثیر مشارکت کارکنان بـر بهـره  أکه تدلیل ایندیگر، شاید بتوان گفت به

گویی یک مدیر دولتی است، بنـابراین مـدیران   به چرخه حیات پاسختري نسبت زمانی یا دوره زمانی طوالنی
- وري، عالقـه کمتـري را نشـان مـی    ثر بـر بهـره  ؤو محققان نسبت به بررسی آن در مقایسه با سایر عوامل م

  ].10[دهند
هاي تکمیلی که در خاتمه باید گفت در کنار لزوم انجام مطالعات و تحقیقاتی از این دست، انجام پژوهش

هایی در انطباق با نظام ارزشی و فرهنگی جامعه فراهم مسیري را براي ایجاد، ارتقا و تقویت چنین نظام
کار گرفت منظور به توان به اینها و ساختارهایی را میچه راهکارها، استراتژي کهو این. ، اهمیت داردکند

که آنچه در در واقع با این. نی داردرسد در کنار مطالعات کنونی اهمیت فراوانظر میموضوعی است که به
شمار رود، حصول وري کارکنان بهاین مقاله بیان شد ممکن است یک گام رو به جلو براي بهبود بهره
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هاي بعد، نیازمند تکمیل و توسعه تحقیقاتی است که به مدیران براي ایجاد اطمینان از تحقق نتایج، در گام
  .گی، ارزشی و قانونی حاکم کمک نمایدنظام مشارکتی متناسب با شرایط فرهن

  

  ها نوشت پی
  -1 Substantive Guarantees   
 -2  Procedural Guarantees 
  -3 Government by the efficient 
  -4 Government by administrator  
  -5 Government by manager  
  -6 Pluralist perspective 
  -7 Unitarist perspective 

  -8 Mutual Gains 
  -9 National Center of  Participation and Productivity (NCPP) 
 -10 Significant Manageri 
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  پرسشنامه اولیه ارائه شده به خبرگان 
  .باشد می 30و حداقل آن 150حداکثر نمره هر پرسشنامه . اي لیکرت با ارزشهاي زیر ارائه شده است گزینه  همه سواالت با طیف پنج

  )1(خیلی کم )   2(کم )   3(متوسط )   4(زیاد)   5(خیلی زیاد 
  .با افزایش سطح مشارکت، عواقب شکست احتمالی در اجراي تصمیمات، کارمند را بیشتر ناراحت می کند

 .با افزایش سطح مشارکت،در موفقیت هاي احتمالی ناشی از اتخاذ تصمیم کارمند خود را بیشتر سهیم می داند
  .ا افزایش سطح مشارکت،در اتخاذ تصمیمات، کارمند منفعت سازمانی را مقدم بر منفعت شخصی خود می داندب

  .با افزایش سطح مشارکت، کارمند وقت بیشتري را براي حصول اطمینان از موفقیت تصمیمات صرف خواهد کرد
  .با افزایش سطح مشارکت، کارمند دقت بیشتري در مصرف منابع خواهد داشت

  .افزایش سطح مشارکت، تالش کارمند براي حل مشکالت حین اجراي تصمیمات افزایش می یابد با
  .با افزایش سطح مشارکت، براي همراه کردن کسانی که با تصمیمات مخالف هستند، کارمند وقت بیشتري را صرف خواهد کرد

  .می شود، کارمند انرژي بیشتري صرف خواهد کردبا افزایش سطح مشارکت، براي آموزش و یادگیري مواردي که کمبود آن احساس 
  .با افزایش سطح مشارکت، حل مشکالت کسانی که در موفقیت یا شکست تصمیمات سهیم هستند، براي کارمند حایز اهمیت بیشتري خواهد بود

  .با افزایش سطح مشارکت، کارمند کنجکاوي بیشتري در خصوص تاثیر تصمیمات بر ارباب رجوع خواهد داشت
  .برخی از اطالعاتی را که براي اتخاذ تصمیم حایز اهمیت است، از تعامالت روزمره کارکنان ارائه کننده خدمات با ارباب رجوع ناشی می شود

  .کارکنان ارائه کننده خدمات به عنوان یک منبع اطالعاتی براي اتخاذ تصمیمات، تلقی می شوند
  .کنده رسالتها و اهداف سازمان کمک میبت بمشارکت کارکنان به افزایش سطح اعتماد آنان نس

  .تا چه حد با این نظر موافقید که کارکنان ارائه کننده خدمات در انعکاس نظرات شهروندان، نقش بسیار مهمی دارند
تصـمیمات اتخـاذ شـده قائـل      در مقایسه با زمانی کـه مشـروعیتی بـراي   (اگر کارمند تصمیمات اتخاذ شده را مشروع بداند، تمایل بیشتري براي اجراي آنها 

  .، خواهد داشت)نباشد
  .مشارکت کارکنان به افزایش سطح اعتماد آنان به سازمان منجر می شود

  .با افزایش سطح کنترل بر کار، توانایی کارمند نیز براي انجام وظایف افزایش خواهد یافت
  .افزایش سطح اعتماد میان آنان می شودتوسعه کانال هاي ارتباطی دوجانبه میان مدیریت و کارکنان، منجر به 

  .اگر مدیران از بازخورهاي ارباب رجوع در خصوص روش انجام کار آگاه شوند، تصمیمات بهتري اتخاذ خواهند کرد
  .اعتماد کارکنان به کیفیت تصمیمات سازمانی در محیط کاري مشارکتی افزایش می یابد

  .به محیط کار غیر مشارکتی، باالتر استسطح تعهد کارکنان در محیط کاري مشارکتی نسبت 
  .ها به حساب می آیدگیريیزه کارمند براي مشارکت در تصمیمپاداش هاي تعریف شده براي ارائه پیشنهادات مهمترین انگ

  .با توسعه نظام مشارکتی کارمند زمان بیشتري را به تفکر در خصوص چگونگی بهتر انجام دادن کارها اختصاص می دهد
  .بواسطه تعامل بیشتري که با ارباب رجوع دارند، نسبت به مدیران آگاهی بیشتري از نیازهاي آنان دارند کارکنان

  .در محیط کار مشارکتی کارمند نگرانی هاي کمتري را در خصوص کمبودهاي اطالعاتی خود احساس می کند
  .سطح کنترل کارمند بر کار در محیط کار مشارکتی افزایش می یابد

  .ارمند براي اجراي تصمیماتی که در اتخاذ آنها مشارکت داشته است، بیشتر استتوانایی ک
در زمینـه  بکارگیري موثر فرآیندهاي مشارکتی به کارکنان کنترل مضاعفی را واري کار می دهد که می تواند پاسـخ مناسـبی بـراي نیـاز روانشـناختی آنـان       

  .کنترل در زندگی قلمداد شود
  .نیازهاي ارباب رجوع در محیط کاري مشارکتی افزایش می یابد )در نظر گرفتن(سطح نفوذ 

  .محیط کار مشارکتی بر کاهش مدت زمان تصمیم گیري تاثیر مثبتی دارد
  .عناصر مدل پژوهش را چگونه ارزیابی می کنید

 .ارتباط مفروض میان عناصر مدل را چگونه ارزیابی می کنید
 
 
 
 
 
 
  


