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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :تأثير مديريت مشارکتي در سيستم مديريت و ارتباط آن با اثربخشي کارکناان در شابکه ي
راديويي فرهنگ در معاونت صداي رسانه ي ملّي که عدم وجود آن باعث کاهش اثربخشي کارکنان و به طبع پاايي
آمدن سطح کيفي برنامههاي توليدي در اي شبکه شده است .بهره برداري بهينه از توان نياروي انسااني در راساتاي
اهداف فردي و سازماني مهم تري هدف اي پژوهش ميباشد.
روش پژوهش :براي دستيابي به هدف مذکور ،از روش پيمايش استفاده شده است و تحليا دادههااي جماعآوري
شده از طريق پرسشنامه و سطح تحلي استنباطي صورت گرفته است.
يافتهها :بي مديريت مشارکتي به عنوان شيوه مديريتي و اثربخشي کارکنان در سازمان رابطه بااليي وجاود دارد کاه
در جامعه مورد مطالعه بطور مشخص وجود ندارد .در نهايت با اعمال آن ميتوان رضايت و تعلّق نيروهاا و ساطح
برنامههاي توليدي را در شبکه باال برد.
نتيجه گيري :نتايج به دست آمده نشان ميدهد که مديريت مشاارکتي در ساازمان ماورد مطالعاه (شابکه رادياويي
فرهنگ) در سطح نسبتاً پاييني قرار دارد .بنابراي بايد فرهنگ اعمال مديريت مشارکتي ،بسترسازي و اجرا شاود تاا
اثربخشي کارکنان باال رفته و دراي صورت سطح برنامهها نيز باال خواهد رفت.
واژگان كليدي :اثربخشي -تعهد سازماني -مديريت مشارکتي

بهزاد آسمان نسب ،فاطمه براتلو و علي اكبر رضايي

"مديريت مشارکتي عبارت است از دخالت و ورود

مقدمه
نيروي انساني به لحاظ قدرت تفکر و خالقيّات ،در

کارکنان در ردههاي مختلف ساازماني در فرايناد تبياي

هر سازمان داراي اهميّت فراوان است؛ چرا که هر گونه

مشک و تجزيه و تحلي موقعيت و دستيابي به راه ح

تغيير و بهبود در نظامها و فراينادهاي فنّاي و ساازماني

ها ،به طوري که کارکنان در دستيابي باه راه حا هاا از

توسط انسانها صورت ميگيرد.

قاادرت تيااميمگيااري بااااليي برخااوردار بااوده و بااا

مشارکت کارکنان به دلي نوع اثرگاذاري و رواباط
تعاملي عناصر متعدد در رفع تنگناهاو تحوّل سازمانهاا

سرپرساااتان و ريسااااي خاااود همفکاااري کنناااد.
()Robbins,1995,P. 34
به طور خالصه ،ماديريت مشاارکتي کاه در دنيااي

بسيار مؤثر بوده و يکي از باا اهميّات تاري و در عاي
حال ،پيچيده تري زير ساخت هاي توسعه منابع انساني

صاانعتي کنااوني از آن بااه عنااوان انقالبااي در عرضااه

به شمار ميرود.

شيوههاي گوناگون مديريت ياد ميشود ،يک نظام نوي

نظام مديريت مشارکتي ابزاري است بسيار کارآماد

مديريتي است کاه تحاوّالت کيفاي عميقاي را در اداره

بر پايه انگيزش تحوّل ساز در مديريت ،به گونه اي کاه

امور سب

شده و به منابع انساني که پربهااتري و ييار

به کاارگيري آن در کشاورهاي توساعه يافتاه ،موجا

مستهلک تري سرمايه سازمان است ،توجه کافي دارد.

برداشت گامهاي بسيار بلناد در مساير توساعه و رشاد

ما در ايا تحقياق بار آنايم تاا عاالوه بار تشاريح
مديريت مشارکتي و ابعاد مختلف آن ،ارتبااط آن را باا

شده است( .جوادي)1191 ،31
وقتي مشارکت در سازماني پديدآيد ،تمامي کارکنان

اثربخشي کارکنان ،مورد بررسي و آزماون قارار دهايم؛

وجود خود را ،باارزش ،کارساز و مؤثر يافتاه ،خاود را

تااادر نهاياات بتااوانيم مشااکالتي کااه در راسااتاي نااوع

در سرنوشت و موقعيت سازمان ساهيم مايدانناد و باه

همکاااري کارکنااان در رسااانه ملّي(شاابکه راديااويي

انجام فعاليّت در آن ،تعهد پيدا ميکنند.

فرهنااگ) وجااود دارد را شناسااايي و در جهاات بهبااود

نتااايج تحقيقااات و تجربيااات پژوهشااگران نشااان

سطح همکاري کارکناان و ارتقااک کيفيات برناماه هااي

افازايش باازده،

شبکه راديويي فرهنگ گامي هرچناد انادب بارداريم و

کارايي ،کيفيات ،انگيازش و تعهاد کارکناان شاده و از

اينکه آيا ماديريت مشاارکتي در مياان کارکناان شابکه

مي دهد که مشارکت از يک سو ساب

سوي ديگر باعث کاهش تنش ميان رئيس و مرئاو

و

راديويي فرهنگ وجود دارد؟

همچني کاهش مقاومتهاي منفاي کارکناان در مقابا

ادبيات و پيشينه تحقيق

تغيير و تحوّالت مثبت سازمان ميگردد که در نهايت به

مديريت مشارکتي))Participative management

اثربخشي کارکنان و به تبع آن ،اثربخشاي کا ساازمان

مااديريت مشااارکتي ،مهاام تااري روش رهبااري و
مديريت سازماني است که ماي تواناد موجا

منجر ميشود.

افازايش

اثربخشي ساازماني و تياميمگياري بهيناه در ساازمان
شود.

بيان مسأله
"مديريت مشارکتي" از ديرباز با زندگي انسان پيوند
داشته ودر سراسر روزگار راه فراگشت را

پيماوده

اثر

بخشي)(Effectiveness

اثربخشي سازماني عبارت است از درجه يا ميزاناي
که سازمان به هدفهاي مورد نظر خود نايا مايآياد.

است.

(طوسي)1135 ،51
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رضايت شغلي))Job satisfaction

شبکه فرهنگ))culture channel

به نگرش کلّي فرد (کارمند) درباره شاغلش اطاال

اي شبكه در سال  1119با  1ساعت پخش روزاناه

مي شود که ميتواند مثبت يا منفي باشد .در واقاع مهام

به عنوان يكي ازكانالهاي شبكه سراسري وتحت عناوان

تاااري طااارز تلقاااي) ( Attitudeاز شاااغ اسااات.

راديااو دوآياااز بكااار نمااود .درسااالهاي اوليااه انقااال
اسالمي فقط خطبههاي نمازجمعه تهران ،درو

(عباسزاده)1139 ،52

حاوزه

انگيزش))Motivation

برنامههاي رادياوقرآن و مشارو ماذاكرات مجلاس را

حالت دروني مي به تالش فراوان در جهت تحقّاق

بطور زنده پخش ماينماود  .باه منظاور ارتقااک ساطح

اهداف سازماني است .به عبارت ديگر ،فرايند تحرياک

آموزشيجامعه در مرداد مااه  1171شاروع باه تولياد و

و پشتيباني از رفتار هدف مدار را انگيزش ميگويند. ( .

پخااش برنامااه بااا محتااواي علمااي وفرهنگااي نمااود.

(عباسزاده)1139 ،57

(جوادي)1191 ،12

تعهد سازماني)(Organizational commitment

مفهوم مشارکت و مديريت مشارکتي

ميزاني که در نتيجه آن ،کارکنان ،سازمان را معارّف

"مشارکت" مفهومي چند چهره است؛لذا تعريف آن

اساتمرار حضاور آناان در آن

مشک است؛ زيرا اي اصطال در فرهنگهاي مختلف

محيط کاري ميشود ،به طوري که حضور خاود در آن

و در بي نظام هاي روابط کار معناي يکساني ندارد .باه

سااازمان را مايااه سااربلندي و افتخااار ماايپندارنااد.

عبارت ديگر ،مشارکت در تيميمگيري مفهومي واحاد

(طوسي)35 ،1192

تيوّر ميشود ،امّا به طر مختلفي به عم در ميآياد.

خود ميدانناد و موجا

(طوسي.)1192 ،23

جدول شماره  :1مفهوم مشارکت از ديدگاههاي مختلف آمده است:
نوع مفهوم سازي
فرآيند

تعريف
مشارکت شام هر فرايندي است که از طريق آن کارکنان سهمي در
رسيدن به تيميمهاي مديريتي در سازمان دارند.

نفوذ و کنترل

سيستمي است از مديريت که در آن افراد بر تيميمهاي سازمان اثر

نويسندگان
کالرب ،فنچت و
رابرتز1972؛واکر1971؛ اليوت1973
ميسي و پترسون1939

ميگذارند.
قلمرو

پيشنهاد مي كند که بهتر است چهار زمينه کلي مشارکت را در نظر

ساشکي 1931

بگيريم:هدف گذاري ،تيميمگيري ،ح مسأله و بهبود سازماني.
شک

مجموع شک هاي اعمال قدرت توسط زير دستان که از نظر آنها و

المرز1939

سرپرستشان مشروع جلوه ميکند.
تيميم مشترب

مشارکت ،تيميمگيري مشترب است ،خواه بي يک مدير با يک کارمند

الکو شويچر و التام1933

يا يک مدير و گروهي از کارکنان باشد .مشارکت بايد از تيميمگيري
دستوري و تفويض اختيار تميز داده شود.
ادراب

مشارکت يعني ادراب هر فرد از ميزان نفوذي که بر تيميمگيري دارد ،در

روم1959؛لوتانز1977

مقايسه با ميزان نفوذ واقعي وي در تيميمگيري

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره بيست و هفتم /بهار 1394

97

بهزاد آسمان نسب ،فاطمه براتلو و علي اكبر رضايي

از اي بررسي مختيرميتوان دريافت کاه تعااريف

طرفداران مشارکت با تأکيد بر نتايج ديگر

چندگانااه وجااود دارنااد کااه انعکاسااي از دياادگاههاااي

تحقيقات ،مديريت مشارکتي را بهتري روش قلمداد

مختلف به شمار مي روند .به نظر ميرساد پيادا کاردن

ميكنند .نتايج اي دسته از تحقيقات نشان ميدهد:

تعريف مشارکت بر اسا

يکي از ابعااد مشاارکت باه

طور جزئي درست است ،لذا باا توجاه باه جنباه هااي

 .1مشارکت گرايشهاي کارکنان را بهبود ميبخشد.
(کانر ، 1992وسيجي و کوزوسکي)1991

مختلف مشارکت ،به تعريف مجدّد آن مايپاردازيم .باا

 .2تيميمگيري مشارکتي راهي است براي مبارزه

اي ديد مشارکت را ميتوان فرايند درگيري کارکنان در

با بوروکراسي و همچني روشي براي خوديابي و ايجاد

تيميمهاي راهبردي/تاکتيکي سازمان باه حساا

آورد

که به صورت رسمي/يير رسمي ،در شک مساتقيم/يير
مسااتقيم و بااا درجااه ،سااطح وحدودمشخيااي اتّفااا

انگيزش( .بول دي بال) 1939 ،11
 .1مزاياي شناختي مشارکت از اثرات انگيزشي آن
مهم تر هستند(التام و همکاران.)1991 ،11
نظريه هاي انگيزشي که با کار مازلو()1915شروع و

ميافتد.
مديريت مشارکتي عبارت است از دخالت کارکنان

از طريااق انديشاامنداني چااون مااک گريگااور (،)1931

در ردههاي مختلف ساازمان درفرايناد تبياي مساائ و

ليکاارت ( ،)1931هرزباارگ و ديگااران ( )1933تااداوم

مشکالت ،تجزيه و تحلي موقعيات و دساتيابي باه راه

يافت ،به اي نتيجه گيري منجر شده است که مشارکت

ح ها به طوري که کارکنان در دستيابي به راه ح ها از

کارکنان مزاياي پرسنلي خاصي را باه دنباال دارد .ايا

قاادرت تيااميمگيااري بااااليي برخااوردار باشااند و بااا

مزايا مي توانند به طور مستقيم يا ييرمستقيم در تحقياق

سرپرساااتان و ريسااااي خاااود همفکاااري کنناااد.
(عبا زاده)1139 ،15

ستادههاي مطلو

سازماني نقش داشته باشند.

کرني و هيز بر اي عقيده اند که مديريت مشاارکتي
مزايايي هم براي افراد و هم سازمان فراهم ميكند .اگار
چه اثرات آن روي کيفيت و کميّت ستاده هاا مشاخص

ديدگاه طرفداران مديريت مشارکتي
طرفداران مديريت مشاارکتي باراي باورناد کاه از

نيست ،اما با احتيااط مايتاوان نتيجاه گياري کارد کاه

طريااق مشااورت بااا کارکنااان و سااهيم کااردن آنهااا در

مااديريت مشااارکتي تااأثير مثبتااي باار منااافع کارکنااان،

تيميم هايي که بر کارشان تأثير ميگاذارد ،مايتوانناد

سازمانها و جامعه دارد.

نگرانيهاي آنها را منعکس ،ايدههاي جديد را کسا

و

حس يکپارچگي بي کارکنان را ترويج کنند .برنامههاي

ديدگاه منتقدان مديريت مشارکتي

مشارکت ،بهبود کيفيت ،بهره وري ،روحياه و انگيازش

مخالف اان مااديريت مشااارکتي ماادعي هسااتند کااه

کارکنان را نويد مايدهناد .ماديريت مشاارکتي چيازي

برنامه هااي مشاارکت آخاري شاک از کوشاش هااي

بيش از يک چالش براي استقالل کارکنان است .چناي

مديريت سنتي براي تأمي همکاري داوطلباناه کارکناان

مااديريتي اباازاري بااراي بقااا در محاايط رقااابتي امااروز

در تحقّااق اهااداف سااازمان اساات .مااديران و کارکنااان

محسو

ميشود.

ممک است در شرايط سخت با هم همکاري کنند ،امّاا
بعد از آن به همان روشهاي قديمي برمايگردناد؛زيرا
مديران مشارکت را پر هزينه ارزيابي ميكنند و کارکنان
در مييابند که مزاياي همکاري بسيار جزئي است.
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الولر و براون در بررسي مسائ عمده و محدوديت

از ميان الگوهااي مختلفاي کاه در زميناه ماديريت

ها ،اعتراضات انتقادي زيادي را عليه مديريت مشارکت

مشارکتي و اثربخشي کارکنان مطر شد و باا تکياه بار
مطالعات و يافته هاي پژوهشي برحس

مطر کرده اند .به عقيده آنها ،مشارکت:

تئوري رهباري

 .1انتظارات و قولهاي يير واقعي ايجاد ميكند.

وضعي فيدلر الگاوي جاامعي از ماديريت مشاارکتي و

 .2وقت گير است.

اثربخشي ارائه ميگردد.

 .1به تيميمات مياني منجر ميشود.
 .1جوابگويي را خدشه دار ميكند.
 .5تضادهاي شکننده اي را ايجاد ميكند و موج

از

بي رفت اقتدار مديريتي ميشود.

پيشينه پژوهش
پيشينه پژوهش در خارج ازکشور
پروژه تحقيقي هاثورن مرباوط باه شارکت وساترن

مشارکت و اثر بخشي کارکنان
حس

الکتريک شيکاگو در سال هاي پاياني دهاه  1921نقطاه

تحليلي بر مطالعات انجام شاده بار مشاارکت  ،بار

عطف تازه اي را در تحول انديشه هاي مديريتي و ارائه

تئوري رهبري وضعي ،مسائ جانبي را درزميناه

تحت

نظريات گوناگون درباره سبک نوي مديريتي

به کارگيري مشارکت مطر مي كناد .پيشانهاد رهباري

عنوان "مدديريت مشدارکتي"باه وجاود آورد .در ايا

وضعي اي است که هر قدر بلوغ وابسته به تکليف فرد

بررسي که توسط پژوهشاگراني از هااروارد و وساترن

يا گروه باالتر باشد ،احتمال اينکه شيوه مشارکت ،ياک

الکتريک آياز شد ،محقّقان در نظر داشتند ارتبااط باي

ف مؤثر مديريت بشودبيشاتر اسات ،و هار قادر بلاوغ

عوام مشاخص محيطاي را باا شاغ و ميازان تولياد

وابسته باه تکلياف کمتار باشاد ،احتماال اينکاه شايوه

گروههااي کااري تعياي کنناد .در نهايات ،پياماد ايا

مشارکت ،عملي مؤثردر ماديريت گاردد کمتار اسات.

بررسيهاا نشاان دهناده آن باود کاه عواما رواناي و

بنابراي طبق تئوري رهبري وضعي ،مشارکت به عناوان

روحي ،رضايت شغلي ،توجه به کارکنان و ارزش هااي

يک ف ّ مديريت است( .هرسي و بالنچارد)1175 ،15

انساني آنان و نيزکارگروهي از عواما ماؤثر بار تولياد
هستند( .رابينز) 1177 ،31

مدل تحليلي پژوهش برمبناي تئوري رهبري وضعي فيدلر
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مشارکت باعث مي شود ما به کارکنان اجاازه دهايم

پيشينه پژوهش در داخل کشور
از پژوهش هايي که در زمينه مديريت مشاارکتي و

به جاي آنکه به طور مداوم رهبري شاوند و زيار نظار

نقش آن در اثربخشي قاب توجه ميباشد ،عبارت است

باشند ،از توانايي هاي خود استفاده کنند و نيروي ابتکار

از":بررسي تأثير مديريت مشارکتي با تأکياد بار سيساتم

و خالقيّت خود را به کار گيرند؛باتوجه به موارد مذکور

پيشنهادها ،بر کاارايي تولياد در شارکت کنتاور ساازي

ونظربااه اينکااه در رسااانه ملّي(معاوناات صاادا؛ شاابکه

ايران" .در اي طار کاه در ساال 1173توساط جاالل

راديويي فرهنگ) نيازبه مشارکت احساا

مايشاود و

رمضاااني صااورت گرفتااه ،از روش تحقيااق پيمايشااي

عدم وجود آن باعث کاهش سطح برنامهها شده است و

استفاده شده است .حجم نمونه در اي تحقياق  37نفار

نظر به اهميّت همکاري کارکناان در تولياد برناماه هاا،

شدهاناد.

ضرورت اي تحقيق براي انجام بوده تا در دست اجارا

است که به روش نمونهگيري تيادفي انتخا

اي طر براي بررسي مديريت مشارکتي ،از نظريههاي
شبکه ماديريت"بليک و مرتاون" ،مطالعاات ليکارت و

قرار بگيرد.
اهميّت تحقيق حاضر بار ساه پاياه اساتوار اسات:

اوهايو در زمينه ماديريت مشاارکتي ،مادل ساه بعادي

نخستي ضرورت آنکاه برگرفتاه از پيچيادگي مساائ

هرسي و بالنچارد ،تئوري مسير و هدف مدل اقتضاايي

رسانه اي ،اعم از طراحي ،تولياد و پخاش برناماههااي

رهبري فيدلر و . . .بهره بارده اسات .ميازان اثربخشاي

رسانه اي ،به خيوص راديويي است که افراد با داناش

سازمان نيز از طريق سه شااخص کلّاي کميات تولياد،

و تخيّص و نگرش مختلاف باا هام همکااري کنناد.

کيفيت تولياد و هزيناههااي تولياد در شارکت کنتاور

مسئله دوّم که به اهمّيت انجاام تحقياق مارتبط اسات،

سازي سنجيده شاده اسات .نتاايج باه دسات آماده از

تغييرات ساريع و پيچياده ]محايط[ دروناي و بيروناي

آزمون فرضيه ها بيانگر وجود همبستگي مستقيم و قوي

سازمان هاي رسانه اي است .اي تغييرات نياز به پاساخ

بي ماديريت مشاارکتي و کميّات و کيفيات تولياد در

گويي و اقدام افرادي دارد کاه از ياک ساو باا مساائ

شرکت کنتورسازي است .ميزان همبستگي بي مديريت

جديد رويارويي نزديک دارند و از ساوي ديگار باراي

مشارکتي و کميّت و کيفيت توليدات در شرکت کنتاور

ح و في آنها عهده دار مسئوليّت اجرايي اند.

برابر با  59درصاد و  72درصاد

اما مهم تاري موضاوعي کاه بار اهميّات انجاام

است .باه عباارت ديگار ،باا افازايش ميازان مشاارکت

تحقيق ميافزايد ،احساا

تعلّاق و تعهاد در کارکناان

کارکناان در جرياان تياميمگياري وماديريت شاارکت

است که بدلي عدم اعمال صاحيح ماديريت مشاارکتي

کنتور سازي ايران ،کميّت و کيفيت توليدات نيز افزايش

متأسفانه در ميان عوام شبکه رادياويي فرهناگ بسايار

مييابد( .رمضاني)1173 ،93

ضعيف است و انتظار ميرود در پرتو اعماال ماديريت

سازي ايران به ترتي

مشارکتي ايجاد شود.
هاادف از انجااام اي ا تحقيااق ،شااناخت مااديريت

ضرورت و هدف پژوهش
هدف اصلي نظام هااي مشاارکتي ،رشاد وتوساعه

مشااارکتي و ارتباااط آن بااا اثربخشااي کارکنااان اساات.

منابع انساني است .مشارکت ميتواند حاس مسائوليّت،

استفاده از نتايج تحقيق براي سازمان هايي که مايا باه

وظيفه شناسي و وابستگي به محيط کاار را در کارکناان

اجراي مديريت مشارکتي هستند ،راهگشا خواهد بود و

ارتقا دهد .مشارکت مي تواند احترام به انسان و انديشاه

همچني براي سازمان ماورد بررساي (شابکه رادياويي

او را به نمايش بگذارد.
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فرهنگ و سازمان صدا و سيما )ماي تواناد مفياد واقاع

ميباشد ،تعداد اي افراد  71نفر است و در اي تحقياق

شود.

با استفاده از شيوه سرشماري ،كاه از طرياق پرسشانامه
مورد آزمون قرار گرفته؛ بي تمام مجموعه توزيع شد.

براي دستيابي به هادف اصالي تحقياق ،کاه هماناا

ابزار اندازه گيري پژوهش

تعيي ميازان ارتبااط ماديريت مشاارکتي باا اثربخشاي

در پژوهش حاضر باراي انادازه گياري متغيرهاا و

کارکنان شبکه ي راديويي فرهنگ است ،اهداف فرعاي

جماااعآوري دادههاااا و همچناااي اطّالعاااات الزم از

زير مورد نظرند:

پرسشنامه خود سااخته کاه از طرياق اسااتيد راهنماا و

 -1بررسي و تبيي ارتباط مديريت مشاارکتي باا تعهاد

مشاور و خبرگان مربوطه مورد آزمون ،اصال و تأيياد

کارکنان نسبت به شبکه.
 -2بررسااي و تبيااي ارتباااط مااديريت مشااارکتي بااا
انگيزش کاري کارکنان در اي شبکه

قرار گرفته و گويه هاي آن به روش اسنادي و کتابخاناه
اي و بر اسا

ادبيات نظري و پيشاينه اساتخراش شاده

است .به عبارت ديگار ،روش پاژوهش ماورد اساتفاده

 -1بررسااي و تبيااي ارتباااط مااديريت مشااارکتي بااا

روش کمّي ،پيمايشي و ابزار ماورد اساتفاده پرسشانامه

رضايت شغلي کارکنان نسبت به تغييرات در شبکه.

است .به منظور بررسي اعتباار ياا پاياايي پرسشانامه از
آزمون کرونباخ در نرم افزار  spssاستفاده شده است.

تحقيق حاضر مشتم بر فرضياتي به شر زير است:
روشهاي تجزيه و تحليل دادهها

فرضيه اصلي
بي مديريت مشارکتي و اثربخشاي کارکناان شابکه
راديويي فرهنگ رابطه معنا داري وجود دارد.

در تجزيه و تحلي دادههاا ،متغيرهااي تحقياق از
لحاظ آماري مورد تجزيه و تحلي قرار گرفتهاند .باراي
آزمون فرضيهها از آزمون

فرضيات فرعي
 -1بي مشارکت در هدفگذاري و تعهد سازماني

دو جملاهاي)Binomial test

) استفاده شده است.

کارکنان رابطه معناداري وجود دارد.
 -2بي مشارکت در تيميم گيري و انگيزش کاري

يافتههاي پژوهش

کارکنان رابطه معناداري وجود دارد.
-1بي مشارکت در کنترل و رضايت شغلي کارکنان
رابطه معناداري وجود دارد.
روش پژوهش در اي مقاله پيمايش اسات .جامعاه
آماااري مااورد بررسااي اي ا پااژوهش كاركنااان شاابكه
راديويي فرهنگ ميباشد.

با توجه به موارد مطروحه ،يافتههااي پاژوهش را
برحس

آزمون آماري مورد استفاده به تفکيک بررساي

ميکنيم:
يافتههاي پژوهش با توجه به آزمون دو جمله اي
به منظوربررسي اينکاه آياا هار ياک از متغيرهااي
تحقيق و ابعاد آنهاا در ساازمان ماورد مطالعاه (شابکه
راديويي فرهنگ)وجود دارد يا خير ،از آزمون دو جمله

حجم نمونه آماري

اي استفاده شده است .لذا پس از انجام آزمون مزباور و

با توجّه به اينکه جامعه آماري تحقيق ،کليه کارکنان

در سطح اطمينان 95درصد نتايج زير حاص شد:

شبکه راديويي فرهناگ باا تحيايالت دياپلم و بااالتر
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 .1در سااازمان مااورد مطالعااه مااديريت مشااارکتي بااه

برخوردار نيستندو اي مهم تري دلي عدم تعلق خاطر

طورمشخص اعمال نميشود .به عباارتي در شابکه

و نبااود رضااايت و انگياازش در کارکنااان بااوده کااه در

راديااويي فرهنااگ هاايز يااک از ابعاااد مااديريت

نهايت سطح کيفي برنامههاي شبکه را نياز پاايي آورده

مشارکتي (مشارکت در تيميم گيري ،هدف گذاري،

است.

برنامه ريزي و کنترل)به طور قاب توجهي به عما
نميآيد.

محدوديتهاي پژوهش

 .2کارکنان شبکه ماورد مطالعاه داراي تعهاد ساازماني

در اي پژوهش مشکالت و محدوديتهاي متعاددي

بااليي نيستند و تعهد کاري آنها در ساطح متوساط

پيش روي بوده که مهمتري آنها عبارتند از:

ارزيابي شده است.

 -1آنچه در بخش اجراياي مشاک ماينماود ،تکميا

 .1کارکنان سازمان مورد مطالعه رضايت شاغلي کااملي

پرسشنامه ها در جامعه آماري مربوطه بود ،دساتيابي

از شغ فعلي خود ندارند .به عبارت ديگر ،کارکنان

به افراد و جل

نظر افراد بسيارساخت مايباشاد و

شبکه راديويي فرهنگ رضاايت شاغلي خاود را در

آنان نيز بعاد از بررساي و مطالعاه پرسشانامههاا و

حد پايي اعالم کرده اند.

بعضاً نگهداري يک نسخه از آن نزد خود در مادت

 .1کارکنان شبکه رادياويي فرهناگ از انگيازش کااري
بااليي برخوردار نيستند .با توجه به اينکاه انگيازش
کاري شام اشتيا فارد باه انجاام کاار در جهات

زماني طوالني به پرسشنامهها پاسخ ميدادند.
 -2گرايش هاي محافظه کارانه برخي از افاراد پيراماون
متغيرها از ديگر مشکالت بود.

تکميا اهاداف شااغلي اسات ،در شابکه راديااويي

 -1برقراري ارتباط با برخي از پاساخگويان (باه علات

فرهنگ کارکنان جهت انجام امور و وظايف محولاه

شرايط سني و موقعيت کاري) به سختي انجام شد.

انگيزش الزم را ندارند.
پيشنهادات
نتيجه گيري و پيشنهادات

 -1باار اسااا

نتيجه گيري

نتااايج آزمااون دو جملااه اي  ،مااديريت

مشارکتي به طور مشخص و گسترده در شبکه مورد

طبق پيشينه هاي داخلي( در تحقيقات و شرکتها) . .

بررسي اعمال نميشود ،اجراي شيوه هاي ماديريت

و خارجي(شاارکتهاي آمريکااايي و ژاپنااي ) . .و مباااني

مشارکتي از طرياق راه انادازي سيساتم پيشانهاد و

نظااري و تئااوري رهبااري وضااعي فياادلر و همچنااي

ايجاااد کااارگروههاااي منسااجم و ساااير تاايمهاااي

تجار

سازماني محقق و آمار و نتايج به دست آمده از

آزمون دو جمله اي با سطح اطميناان 95درصاد نشاان

تخييي به منظور باالبردن اثربخشي کارکنان ايا
شبکه پيشنهاد ميشود.

ميدهد که ماديريت مشاارکتي رابطاه ي مساتقيمي باا

-2در راستاي باال بردن روحيه ي انتقاد پذيري کارکناان

اثربخشي کارکناان داشاته و در ساازمان ماورد مطالعاه

و مااديران بايااد فرهنااگ سااازي و آمااوزشهاااي

(شبکه راديويي فرهنگ) به صورت مشاخص ماديريت

هدفمند صورت پذيرد.

مشارکتي اعمال نميشود و ميازان آن در سدط نسدبتا

-1نتايج آزمون حاکي از کمبود انگيزش و روحيه کاري

پاييني قرار دارد .پس باه تباع :کارکناان ايا شابکه از

کارکنان است .طبق نظر فيدلر ،در تعياي اثربخشاي

تعهد سازماني ،انگيزش کاري و رضايت شاغلي باااليي

برانگيزش و روحياه کااري تيکياد مايشاود .پاس
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اسااتقرار مااديريت مشااارکتي در جهاات باااال بااردن
روحيه کاري و انگيزش کارکنان شابکه فرهناگ از
اهميّت ويژه اي برخوردار است.
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