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Abstract
Democracy is not only limited to political structures but
including establishing it in the whole society, its
structures and organizations. Organizational democracy
is necessary and vital to achieve democratic ideals such
as individual independence, social liberty, freedom of
expression and participation in all issues that affect
citizens' life. The aim of present research is to achieve
effective factors on establishment of organizational
democracy in public sector organizations so that they
can design the way of performing their duties and also
work environment by using democratic principles in
such a manner that leads to blooming and developing
employees' potential abilities and also impressive
presentation of products and services to the public. In
the
present
applied-developmental
research,
descriptive-survey Delphi method has been used to
achieve effective factors on establishment of
organizational democracy and the descriptivecorrelation structural equations modeling has been
utilized to confirmatory factor analysis and construct
validity analysis. Participants in Delphi parts included
university professors and top managers of public sector
organizations who were familiar to the concept of
organizational democracy. Statistical universe in
structural equations modeling part include staff of
seven public organizations in Bushehr Province. In
present study, a comprehensive study in scientific texts
was taken up at first and indicators were identified and
then, these indicators were put at the polls of experts.
At the end, 32 indicators and 9 main dimensions were
identified that are social responsiveness, shared
governance,
justly
organizational
atmosphere,
organizational generosity, transparency, effective
communication, culture of organizational liberalism,
organizational flexibility and occupation justice.
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چکیده
 بلکه شامل استقرار دموکراسی در،دموکراسی تنها محدود به نهادهای سیاسی نیست
 نهادهاا و سااامانهاای نن اساتد دموکراسای سااامانی بارای تحقا،کل جامعه
 ناادی بیان و مشارکت، ناادی اجتماعی، نظیر استقالل فردی،ایدهنلهای دموکراتیک
 راروری و ما،در همۀ مسائلی که اندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار مایدهاد
 دستیابی به عوامل مؤثر بر استقرار دموکراسی ساامانی،استد هدف اا این پژوهش
 نحاوة،در ساامانهای بخش عمومی است تا بتوانند با استفاده اا اصول دموکراسای
اجرای فعالیتهای خود و همچنین محیط کار را بهگونهای طراحی کنند کاه موجا
شکوفایی و توسعۀ تواناییهای بالقوة کارکنان و نیز ارائۀ اثربخش کامها و خدمات به
 پیمایشای- کاربردی اا روش توصیفی-عمو جامعه شودد در این پژوهش توسعهای
فن دلفی برای دستیابی به مؤلفههای مؤثر بر ایجاد دموکراسی سااامانی و اا روش
 همبستگی مدلیابی معادمت ساختاری بارای تحلیال عااملی تأییادی و-توصیفی
سنجش روایی سااه استفاده شده استد مشارکتکنندگان در بخش دلفای را اسااتید
دانشگاهی و مدیران ارشد ساامانهای بخش عمومی نشانا باا مفهاو دموکراسای
ساامانی و جامعۀ نماری در بخش مدلیابی معاادمت سااختاری را کارکناان هفات
 نخسات،ساامان بخش عمومی در استان بوشهر تشکیل میدهندد در این پاژوهش
مطالعۀ جامعی در متون علمی صورت پذیرفت و شاخصهایی شناسایی و سپس این
 بُعاد اصالی3  شاخص و37 ،شاخصها به نظرخواهی خبرگان گذاشته شدد درنهایت
 کرامت، جوساامانی عادمنه، حاکمیت مشترک، پاسخخواهی اجتماعی:که عبارتاند اا
 انعطافپاذیری، فرهنگ ناادیخواهی ساامانی، مراودات اثربخش، شفافیت،ساامانی
 شناسایی شدندد،ساامانی و عدالت شغلی
واژههای کلیدی
 ساامانهای بخش، مدلیابی معادمت ساختاری، دموکراسی ساامانی،دموکراسی
عمومید
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مقدمه
اصطالح دموکراسی در گفتمانهای سیاسی و مدیریت بخش
عمومی در دهههای اخیر به موروعی مهم با مفاهیم و معانی
مختلف تبدیل شده استد سیاستمداران با پیشینه و سواب
ایدئولوژیکی متفاوت به مفهو دموکراسی اشاره کردهاندد
گرچه مفاهیم جدیدی اا دموکراسی و جایگزینهای
متقاعدکنندهای برای نن در محافل دانشگاهی وجود دارند ،اما
بهندرت وارد فضا و حیطۀ مدیریت بخش عمومی شدند
(براون)7003 5،د به نظر میرسد در طی مناظرات طومنی به-
مدت چندین قرن در میان فیلسوفان و متفکران سیاسی ،تقریباً
همهچیز دربارة دموکراسی گفتهشده است؛ بااینوجود ،مفهو
دموکراسی ساامانی یک بعد فراموششده یا حداقل نادیده
گرفتهشده اا نظریۀ دموکراسی است که امرواه درحال احیا
است (وندر ویلت)7057 7،د تغییرات سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی جامعه ،روش انجا کار را در ساامانها دچار
دگرگونی قابل توجهی کرده استد در دنیای کنونی،
تمرکزادایی اا قدرت و مشارکت در تصمیمگیری موردتوجه
بسیاری اا ساامانها و جوامع قرار دارد؛ تا جایی که به
کارکنان ساامانها بهعنوان اعضای داوطلبانۀ یک باشگاه
نگریسته میشود تا داراییها یا منابع انسانی نن؛ پس کارکنان
میتوانند خواستههای خود را مطرح و در تصمیمگیریها و
اجرای خطمشیهای ساامانی نقش ایفا کنند (کسن)7051 3،د
فناوری ،جهانیساای ،ساختارهای ساامانی تخت،
توانمندساای کارکنان و نیاا به مدیریت دانش فرصتهایی را
در اختیار کارکنان قرار میدهند تا در تصمیمگیریهای
ساامانی مشارکت و دموکراسی در محل کار را تجربه کنند
(دیونگ و ون ویتلوستویجن)14 :7004 4،د دموکراسی
ساامانی را باید گسترش ح حاکمیت کارکنان در محیط کار
بهحساب نورد (الرمن)7005 1،د دموکراسی ساامانی را میتوان
بهعنوان سیستمی اا حاکمیت تعریف کرد که به اهداف و
احساسات کارکنان ارج مینهد و بر افزایش مشارکت و توسعه
سهم کارکنان در فعالیتهای ساامانی تأکید دارد و اجااه
میدهد که خطمشیها و فعالیتهای ساامانی بهدست
گروههای رسمی و غیررسمی ساامانی به صورت مستمر
تعدیل و اجرا شود (چنی)5331 6،د دموکراسی بهعنوان یک

اراش ،شیوة اندگی و روشی برای دستیابی به استقالل و
ناادی فردی به شیوهای لیبرال متمرکز استد همچنین
میتواند بهعنوان یک ابزار مباراة طبقاتی در سیستم
سوسیالیستی در نظر گرفته شودد طب دیدگاه مدیریتی،
دموکراسی ساامانی را میتوان بهعنوان روشی بهمنظور
افزایش انگیزة کارکنان در راستای افزایش مشارکت ،بهبود
باادهی و توسعۀ کارنفرینی مورد استفاده قرار داد (الرمن،
)7050د
مطالعات انجا شده در حواة مدیریت نشان میدهند که
دمکراسی ساامانی نتایج مثبت اقتصادی را در مقایسه با
سبکهای مستبدانه و سنتی به همراه دارد (بین و همکاران2،
)713 :7053د همچنین مطالعات سروالتی و همکاران)7006( 2
و اووالیک )5336( 3نشان داد که ساامانهای دموکراتیکتر
سطوح بامتری اا رشد اقتصادی را تجربه میکنندد محققان بر
این عقیدهاند که بهکارگیری اراشها و اقدامات دموکراتیک در
ساامانها اانظر سیاسی و حتی اخالقی اجتنابناپذیر است
(کر)7004 50،د ساامانهایی که به صورت دموکراتیک اداره
میشوند دارای نیروی کار و فرهنگ ساامانی سالمتر و
سوددهی مالی بیشتریاند و نتایجی اا قبیل پیشرفت،
شکوفایی ،توسعۀ اقتصادی و گسترش صلح در جامعه را در پی
خواهند داشت (فنتون ،)7055 55،موج افزایش نرامش در
جامعه میشوند و احساس کارکنان را به نداشتن استقالل
عمل و قدرت در کار کاهش میدهندد دموکراسی ساامانی
تنها راهبرد پایداری است که موج منتفعشدن مشترک
سرمایه و نیروی کار میشود (اسپریتزر)7002 57،د دموکراسی
ساامانی به سااماندهی ایدههای بیشتر و تصوی ننها و
تفویض اختیار بهجای نمایندگی تأکید دارد؛ بدین گونه که
افرادی برای اجرای کار انتخاب میشوند که ح تغییر
تصمیمهایی را که موکالن اتخاذ کردهاند ،ندارندد مجمع
کارکنان تصمیمهای کاری را اتخاذ ،مدیران را انتخاب و
چگونگی اجرای کار را سااماندهی میکنندد (رهنورد:5320 ،
)31د
دموکراسی ساامانی توسط دیدگاه مشارکت در فعالیتهای
مدیریتی و توجه به جمعگرایی ،حمایت ،ارایابی و بهعنوان
حقی برای تمامی کارکنان تلقی میشود؛ اما هنوا بهسب یک

1. Brown
2. Van der Vliet
3. Kesen
4. De Jong & Van Witteloostuijn
5. Ellerman
6. Cheney

7. Bean et al.
8. Cervalti et al
9. Uvalic
10. Kerr
11. Fenton
12. Spritzer
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اصل و فرایند در محیط کار برای مشارکت داوطلبانه کارکنان
شناخته نمیشود (سیزر)30 :7003 5،د ساامانهای مدرن
کنونی تمایلی ندارند تا دموکراتیک شوند و عمدتاً بهسمت
کنترل انجیرهای و تسلط مالک (سهامدار) متمایلاندد این
ساامانهای مستبد ،بردنیای تجارت نفوذ دارند و یک سیستم
هدایت و کنترل را بهکار میگیرند که منجر به ایجاد
ساختارهایی مکانیکی و محیطهایی با اعتماد پایین میشود
(گارتون)7003 7،د بیشتر کارکنان ساامانها تحت فرمان
مدیرانیاند که خود در انتخاب ننان نقشی ندارند و تحت
سیطرة قوانینی اا پیشنوشته و سیستمهای کنترلی و
نظارتیاند که حرفی برای گفتن دربارة ننها وجود ندارد؛
بهنحویکه در برخی ساامانها ،کارکنان اا نظر دسترسی به
اینترنت در محل کارشان نیز تحت نظارتاندد این موارد
موج میشود که کارکنان ساامانها خود را جدا اا شرکت
بدانند و اا مشاغل خود ناراری باشند (مییر)775 :7005 3،د
هدف اا ایجاد ساامانهای بخش عمومی ،ارائۀ اثربخش
کامها و خدمات به عمو جامعه استد رشد و توسعۀ رواافزون
نیااهای جامعه باعث میشود یک فرد یا عدة معدودی اا افراد
نتوانند برای ادارة کلیۀ امور ساامانها و یافتن راهحلهای
مناس تصمیمگیری کنند و این امر ،سهیمکردن همهجانبۀ
افراد در تمامی سطوح و ردههای مختلف ساامانی را ایجاب
میکندد ساامانهای بخش عمومی اا طری مالیاتهای
پرداختی و بودجۀ عمومی جامعه اداره میشوند؛ بنابراین ،وجود
فساد مالی ،سوءاستفاده اا قدرت انحصاری ،حقوق بامی
پرداختی به مدیران و فعالیتهای غیراخالقی در ساامانهای
دولتی ،دولتها را معرض اا دست دادن مشروعیت خود قرار
میدهد؛ ایرا شهروندان بهطور چشمگیری اعتماد خود را به
دولت در مفهو عا و مقامات دولتی در مفهو خاص اا دست
خواهند دادد پس ،سهیم شدن و مشارکت کلیۀ کارکنان در
تصمیمگیری و اجرای امور ساامانها و وجود جوّساامانی
عادمنه ،این نوید را به مدیران میدهد که نهتنها مشارکت
افراد در ایجاد رفتارهای بهنجار مؤثر است و موجبات افزایش
کارایی و همبستگی کارکنان را اا طری دموکراسی ساامانی
فراهم مینورد ،بلکه در بهبود و تقویت نحوة ارائۀ خدمات به
عمو جامعه نیز تأثیرگذار خواهد بودد دربارة تأمین مشارکت
کارکنان در محیطهای کاری در ساامانهای ایرانی ،مطالعات
و پیشرفتهای قابلتوجهی انجا شده ،اما مفهو دموکراسی
1. Secer
2. Gratton
3. Mayer
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ساامانی نادیده انگاشته شده استد بنابراین ،در این پژوهش
سعی شده است تا مفهو دموکراسی ساامانی تعریف شود و
ننگاه با استفاده اا مطالعات نظری ،عوامل مؤثر بر استقرار
دموکراسی ساامانی در ساامانهای دولتی ایران احصا و در
ادامه با استفاده اا روش دلفی و تشکیل اعضا پنل که عموماً
مدیران ارشد و اجرایی ساامانهای دولتی و نخبگان رشتۀ
مدیریت دولتیاند ،مؤلفههایی که اا منظر ننان هم مؤثرند،
شناسایی شوند و سپس با استفاده اا روش کمّی مدلیابی
معادمت ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی ،روایی سااه و
اعتبار عوامل شناساییشده ،بررسی شودد
دموکراسی سازمانی
درک کامل تفاوت بین چشماندااهای مختلف دربارة
دموکراسی ساامانی بهدرک تکامل تاریخی مفاهیمی نیاا دارد
که سب شکلگیری نن شدهاندد تاریخچۀ دموکراسی ساامانی
کامالً با تکامل پایههای نظری نن همراستاستد
دموکراسی در محل کار ،سوابقی در سنت نلمان دارد که
به جمهوری وایمار 4باامیگرددد تفکر مربوط به دموکراسی در
محل کار در این امان در نلمان ،عمدتاً تحت تأثیر دموکراسی
و ناادیخواهی بودد طی سالهای  5233-5210در انگلستان
و بعد در نمریکا ( ،)5271-5334تأثیرگذارترین نامایشها در
حواة دموکراسی در محل کار ،توسط رابرت اوون 1اسکاتلندی
صورت گرفت که پدر جامعهگرایی و جنبشهای مشارکتی
است (دوناچی)7000 6،د همچنین دموکراسی در محل کار،
متأثر اا جنبش کارگری (اتحادیهها) در نمریکا و انگلستان
استد اتحادیهها اا حقوق کارگر براساس اصول دموکراسی
مانند ناادی بیان در محل کار پشتیبانی کردند؛ بهنحویکه اا
پایان جنگهای داخلی نمریکا تا تصوی قانون واگنر 2در
 ،5331مهمترین عامل نهادی در تالش برای ناادی بیان،
جنبشهای کارگری بود (سویدورسکی)353 :7000 2،د
دموکراسی ساامانی در دهههای  20و  20تا اوایل دهۀ 30
مطرح و مسئلهای مهم برای روابط صنعتی ،مدیریت ،روابط
کار و مطالعات حواههای اجتماعی در ساامان بود (دایموند و
نلکورن)16 :7006 3،د
تعاریف و عبارات مربوط به دموکراسی ساامانی بهدلیل مسائل
4. Weimar
5. Robert Owen
6. Donnachie
7. Wagner
8. Swidorski
9. Diamond & Allcorn

30

اارع و همکاران :مفهو پرداای و شناسایی ابعاد و شاخصهای دموکراسی ساامانی…

امینهای ،مانند بهوجود نمدن اتحادیههای کارگری متفاوتاندد
عباراتی مانند دموکراسی در محل کار ،دموکراسی صنعتی،
دموکراسی اقتصادی ،دموکراسی مشارکتی ،مشارکت کارگران،
همفرمانی ،کنسولهای کارگری و کنترل کارگران،
عبارتهایی محدود و غیرمتمرکز اا دموکراسی ساامانیاند که
اا طری تعدادی اا محققان ارائهشدهاند (کولو )25 :7005 5،د
دموکراسی چیزی فراتر اا روش نظارت و حاکمیت است که
شامل و ارتقادهندة ناادی فردی و استقالل بوده و ارتباط
نزدیکی با نمواش و توانمندساای در همۀ امینههای اجتماعی
دارد (اونیل)7002 7،د تعاریف رایج اا دموکراسی ساامانی
شامل ویژگیهای برابری ،تصمیمگیری و مشارکت استد
دموکراسی در سطح ساامان اگر بهعنوان ابزاری برای
خطمشیگذاری و مدیریت استفاده شود ،دموکراسی ساامانی
نامیده میشود؛ همچنین به مشارکت مستمر و گستردة
کارکنان درون ساامان اطالق میشود(وبر و همکاران:7003 3،
)5572د دموکراسی ساامانی ،فراتر اا مشارکت و شامل درک،
فهم و اجرای استانداردهای مربوط به جامعۀ دموکراتیک در
ساامانهاستد هریسون و فریمن 4معتقدند هر نوع اقدا ،
ساختار یا فرایندی که قدرت گروه را به افراد برای اثرگذاری
بر تصمیمها و فعالیتهای یک ساامان بام ببرد ،میتواند
جنبشی بهسوی دموکراسی ساامانی تلقی شود (هریسون و
فریمن)10 :7004 ،د دموکراسی ساامانی راهی است برای
هدایت و مدیریت ساامان؛ با این پیشفرض که رهبری
متمرکز در نن بهحداقل رسیده ،ناادیهای خاص و قابل قبولی
در چارچوب کس وکار ارائهشده است (ارن)7002 1،د در یک
ساامان دموکرات ،تأکید بر رهبری است تا مدیریت؛ تأکید بر
کس وکار است تا سیاست؛ بهجای اجماع ،به گفتمان بهاداده
میشود؛ بهجای نادیده انگاشتن سود ،به انسان و سود ،باهم
توجه میشود و دستنخر ایجاد محیط کار معنادار یک اصل
محسوب میشود (گونزالس)7055 ،د
مبانی و نظریهها
برای درک بهتر دموکراسی ساامانی بهعنوان یک ساختار ،در
نظر گرفتن ارتباط نن بامعنای کار ،رروری استد دموکراسی
ساامانی ،بدون کار هدفمند بهعنوان یک مبنا امکانپذیر
نیستد بررسی چندین مورد اا مهمترین دیدگاههای تاریخی و
1. Collom
2. O’Neill
3. Weber et al.
4. Harrison & Freeman
5. Erne

مفهومی ،به قرارگیری دموکراسی ساامانی در جایگاه خود
کمک میکندد اهمیت کار برای کارگران ،اانظر تاریخی به
اراشهای درونی و بیرونی تقسیمشده است (میسون)5327 6،د
بهاستثنای چند مورد مانند نظریۀ مدیریت علمی (تیلور 2در
سال  )5355تا اواخر دورة رنسانس و اوایل جنبش پروتستانها
(اواخر قرن  ،)56کار بهعنوان یک گناه بود که کارگران فقط
پاداشهای بیرونی دریافت میکردندد در طول قرنهای  52و
 ،53کار بهعنوان یک اراش درونی ،یکی اا مفاهیم اصلی
تفکر اجتماعی اروپا تلقی شد (همان)556 :د یکی اا تغییرات
اساسی اولیۀ بهسمت معنای بیشتر در حواة کار و دموکراسی
در محل کار ،نتیجۀ مستقیم تفکرات و نوشتههای مارکس2
( )5252-5223بودد بهعنوان یک جدال رد نظا سرمایهداری
و سیستمی که مانع کارگران برای درک معنا اا خویشتن و کار
خود میشد ،مارکس بر این مسئله اصرار داشت که غریبه
شدن انسانها بامعنای کار نن را جدا اا فعالیت رواانه و اا
دیگر انسانها نشان میدهدد همانطور که مارکس نظریۀ خود
را در سراسر اروپا گستردش داد کار فعامن اجتماعی مانند
هنری دسینت سمون )5260-5271(3در فرانسه ،چارلز
( )5227-5232در فرانسه و نمریکا و رابرت اوون در انگلستان
و نمریکا برای اولین بار سب نهادینهشدن ایدههای نرمانی
جامعهگرایی و ارتباطگرایی شدد پساانن ،نظریات در قرن
بیستم دربارة معنای کار براساس روانشناسی صنعتی ساامانی
پیرو نظریات هرابرگ ،مگگرگور و ماالو استد نظریۀ
دموکراسی ساامانی بهعنوان یک ح اخالقی توسط داهل55
مطرح شدد همچنین چالوفسکی )7003( 57دریافت که
محلهای کاری که اا سیستم مشارکتی پیروی میکنند ،با کار
هدفمند همراهاند (پااوش)7053 53،د دموکراسی ساامانی،
مفهومی بینالمللی و چندبُعدی است که مبانی نن در اقتصاد،
سیاست ،جامعهشناسی ،روانشناسی و تاریخچۀ کار استد
بهطورکلی نظریهپردااان نشان دادند که افزایش دموکراسی در
محل کار سب افزایش مشارکت مدنی و دموکراسی سیاسی
میشودد جدول  ،5نظریههای توسعۀ دموکراسی ساامانی،
کاربرد ننها و مفاهیم مرتبط را که نتیجۀ مرور ادبیات است،
بهطور خالصه نشان میدهد (هچر.)7002 54،
6. Mason
7. Taylor
8. Marx
9. Henri de Saint-Simon
10. Charles Fourier
11. Dahl
12. Chalofsky
13. Pausch
14. Hatcher
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اصول اخالقی مربوط به مشارکت کارکنان و قدرت
دموکراتیک درمیان ساامانها ،در چند مفهو مشابه پیشبینی
میشود؛ بر این اساس ،کارکنان در محیط کار دارای استقالل
عمل بوده ،رفتار عادمنه با ننها موروعی مهم استد
خودمختاری کارکنان در ساامان به معنی ناادی در
تصمیمگیری است که تمامی افراد اا نن بهرهمندند (گراتون،
)7003د عدالت بدین معناست که با تمامی افرادی که دارای
موقعیتی مساویاند ،باید به صورتی مساوی برخورد کردد این
بدان معناست که اعضای یک ساامان باهم برابرندد عدالت
خودکنترلی ،بهعنوان فرایندی دموکراتیک ،حقوق حقّهای است
که فرد میتواند در محل کار خویش دارا باشد (داهل:5321 ،
)71د اگر مالکان و مدیران دارای حقی برای تحمیل کردن
تصمیمهای اجباری بر کارکنان باشند ،نیا نباید کارمندان ننها
نیز دارای حقی برای مشارکت در تصمیمگیری باشند؟ اگر ما
مواف این مسئله باشیم که کارکنان حقی اخالقی برای
مشارکت در کنترل یک ساامان دارند ،نیا ننها نباید دارای
حقی اخالقی قابل قیاس برای مشارکت در کنترل امور یک
شرکت باشند؟ (داهل)710 :7005 ،د عدالت توایعی که
بهصورت سهمی مساوی اا قدرت در یک ساامان تعریف
میشود ،شامل تمامی کسانی است که تابع قوانین نن
میباشندد براساس نظریۀ داهل و حقوق مشخصۀ کارکنان
ساامان ،ننها مشمول حقوق دموکراتیک در ساامان میباشند
که نوعی جبران برای تحت سلطۀ قوانین بودن است
(هولتزهاوان)7007 5،د
پیشینة تجربی پژوهش
داهل ( )7005دموکراسی در محل کار را با اقتباس اا
دموکراسی سیاسی تعریف کرده است و نن را با پنج معیار به
شرح ذیل معرفی میکند5 :د مشارکت واقعی :داشتن فرصت
مساوی و واقعی برای ابراا عقیده؛ 7د رأی برابر :هر عضوی
باید اا فرصت مساوی در رأی دادن برخوردار باشد؛ 3د درک
روشن :برای نشنایی با راهکارها/سیاستهای جایگزین ،هر
فرد باید فرصت برابر داشته باشد؛ 4د اعمال کنترل نهایی بر
دستور کار :اعضا باید برای تصمیمگیری در مورد انتخاب
موروع دستور کار ،فرصت مساوی داشته باشند؛ 1د انسجا
بزرگسامن :هیچ گروه اا بزرگسامن نباید قدرت حکومت بر
خود را به دیگران محوّل کند یا این ح اا ننها سل شودد

1. Holtzhausen
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دوی )7002(7در مطالعات خود نشان داد درصورتیکه روش
نظارت و مدیریت رفتار افراد و گروههای ساامانی غیر
دموکراتیک باشد واکنش نامطلوب کارکنان به نن وجود خواهد
داشتد او همچنین ثابت کرد که محرومیت اا مشارکت در
تصمیمگیری و اجرای فرایندهای ساامانی نوعی سرکوب است
که نباید در هرگونه رابطۀ ساامانی و اجتماعی پذیرفته شودد
اطالعات کلی در بارة اجرای دموکراسی در محل کار در برخی
ساامانها نشان میدهد که دارای پیامدها و ویژگیهای
خاصی استد اجرای دموکراسی در محل کار میتوانند سب
تغییر در نگرش و رفتار کارکنان یک ساامان شود و ننها را
دموکراتیکتر ،نگاه و فعال در حواة سیاسی ،اجتماعی و
همچنین ننها را به فردی باروحیۀ مشارکتی تبدیل کنند (بوچر
و کالرک7007 3،؛ روچیلد5337 4،؛ دوچ)5325 1،د
گامگر )7007(6در پژوهش خود نشان داد با افزایش
قدرت مشارکت اقلیتها و انان در محل کار ،احتمال افزایش
یافتن دموکراسی در محل کار وجود داردد بهاعم او ،کار
دموکراتیک دارای ارتباط بیشتری با انان است و بهعنوان یک
مفهو  ،دموکراسی در محل کار ،نشانگر نظریۀ فمینیسم استد
پتمن )5320(2ارتباط معناداری را بین مشارکت و دموکراسی
برقرار میکند و استدمل میکند که ما بیشتر وقت بیداری
خود را در محیط کار صرف میکنیمد بنابراین ،برای
دموکراتیزه کردن فراگیر در جامعه باید اا طری تمرین
دموکراسی در محل کار ،افراد را نمواش دهیمد به عقیدة
مارکویتز )5336(2و کولو ( ،)7000نژاد ،طبقه و جنسیت،
پایههای اصلی نابرابری اجتماعی در محل کار میباشندد ننان
دریافتهاند که جنسیت بر نگرشها در محل کار تأثیر میگذارد
و انان اا مشارکت کارگران حمایت میکنند و فمینیسم بر
تصمیمگیری در کار تأثیرگذار استد هچر در تحقی خود
نشان داد که دموکراسی در محل کار رابطۀ مثبت و مستقیمی
را با تولید ،کیفیت ،شرایط کاری عالی و تصمیمگیری سنجیده
دارد (هچر)7007 ،د بررسیهای موردی روی چندین شرکت
دموکرات اا ویجییانی ( ،)5332تعدادی اا تنگناهای
سلسلهمراتبی (اا قبیل پاسخگویی به مافوق ،عد اختیار و
مالکیت) را نشان داد که به صورت منفی بر دموکراسی
ساامانی تأثیر گذاشته بودندد
2. Dewey
3. Butcher & Clark
4. Deutsch
5. Rothschild
6. Gallagher
7. Pateman,
8. Markowitz
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جدول  .1نظریههای توسعۀ دموکراسی ساامانی (هچر)7002 ،
کاربردها

نظريه

مفاهیم مرتبط
کنترل بر روی مفاهیم حقوق مالکیت و
تولید
نظریههای ارتباطی خود -دیگری واقعی
و خود مفعولی
تسلط و ساختارگرایی اجتماعی مانند
تصویری دیالکتیک اا مشارکت انسان
اخالق ،مبتنی بر حقوق (غیر لیبرال)،
استنتاجی بودن اخالقیات

مدیریت

ررایت شغلی کارکنان ر افزایش بهرهوری و کارایی اقتصادی

تحلیل
روانی(روانشناسی)

مشکالت روانی فردی و گروهی مانند استرس و ارطراب و
عد استفاده صحیح اا دموکراسی میشوندد

روابط قدرت

کنترل هویت ،ادراک اا خویشتن و خود حاکمیتی

انسانگرایی

اراشهای فردی ،نفوذ و توسعه

دموکراتیک

مشارکت بهصورت یک فرایند به سمت ناادی در انتخاب و
تصمیمگیری «احیای مشروعیت دموکراتیک در فرایند
سیاسی» و انتقال دانش دموکراتیک اا محل کار به جامعه

برابری اجتماعی و سیاسی ،احیای
مشارکت سیاسی و مدنی ،عمومیت دادن
توسعۀ دموکراسی و استقالل

سنت فکری چپگرا
(مشارکتی)

مشارکت بهمنظور غلبه بر ااخودبیگانگی کارکنان و کنترل ننها،
دموکراسی مشارکتی در تمامی نهادهای اجتماعی موردنیاا است،
جایگزین کردن نظا سرمایهداری با کنترل دموکراتیک

عدالت ،انقالبی بودن ،سرنگون شدن
نظا سرمایهداری

فمینیسم

دموکراسی مالکیت جمعی دارای اراشها و اقدامات ساامانی
شبیه فمینیسم استد

رعایت اصول اخالقی ،توجه به جامعه ،رد
نظا طبقاتی ،پاسخ به ایردست بودن انان
در محل کار

لیبرالیسم (کالسیک)

اصول اخالقی مربوط به تجارب فردی ناادانه حتی در طبیعت،
قراردادهای اجتماعی ،فردگرایی انحصارگرایانه بهویژه در
نمریکا

کارایی سیاسی بر اساس تجربۀ فردی،
حقوق انتقالناپذیر

رویاگرایی اا چهار
محیطهای طاقتفرسای کاری موج انقالب میشوند،
تصویر:
نزدیکی به برنورده شدن قابلیتهای انسانی ،انجا فعالیتهای
هزارهگرایی(اعتقاد به
نیروی کار به دلیل کنترل و افزایش
خودبهخود در جهت گسترش واحدهای ناادیخواهانه در جامعهد
ظهور مجدد مسیح)،
بهرهوری دچار ااخودبیگانگی است و
(بنیادگرایان به د
ناادیخواهانه و انسان
بهعنوان یک کام در ساامان نگریسته
نبال نگاه کردن افراد اا خشونتیاند که در اجتماع و ساامانها
دوستانه (لیبرالیسم)،
میشود ،رهایی اا خویشتند
به ننها روا میشود و ایجاد یک نظم اجتماعی جدید براساس
محافظهکارانه ،و
فرریۀ انتقادی و مارکسیسمد مکت فرانکفورت)
سوسیالیسم و کمونیسم
(رادیکالیسم)
خاصی استد اجرای دموکراسی در محل کار میتوانند سب
مطالعات خود نشان داد درصورتیکه روش
دوی )7002(5در

نظارت و مدیریت رفتار افراد و گروههای ساامانی غیر
دموکراتیک باشد ،واکنش نامطلوب کارکنان به نن وجود
خواهد داشتد او همچنین ثابت کرد که محرومیت اا مشارکت
در تصمیمگیری و اجرای فرایندهای ساامانی نوعی سرکوب
است که نباید در هرگونه رابطۀ ساامانی و اجتماعی پذیرفته
شودد اطالعات کلی در مورد اجرای دموکراسی در محل کار در
برخی ساامانها نشان میدهد که دارای پیامدها و ویژگیهای

1. Dewey

تغییر در نگرش و رفتار کارکنان یک ساامان شود و ننها را
دموکراتیکتر ،نگاه و فعال در حواة سیاسی ،اجتماعی و
همچنین ننها را به فردی باروحیۀ مشارکتی تبدیل کنند
(بوچر و کالرک7007 7،؛ روچیلد5337 3،؛ دوچ.)5325 4،
گامگر )7007(1در پژوهش خود نشان داد با افزایش قدرت
2. Butcher & Clark
3. Deutsch
4. Rothschild
5. Gallagher
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مشارکت اقلیتها و انان در محل کار ،احتمال افزایش یافتن
دموکراسی در محل کار وجود داردد بهاعم او ،کار دموکراتیک
دارای ارتباط بیشتری با انان است و بهعنوان یک مفهو ،
دموکراسی در محل کار ،نشانگر نظریۀ فمینیسم استد
پتمن )5320(5ارتباط معناداری را بین مشارکت و دموکراسی
برقرار میکند و استدمل میکند که ما بیشتر وقت بیداری
خود را در محیط کار صرف میکنیمد بنابراین ،برای
دموکراتیزه کردن فراگیر در جامعه باید اا طری تمرین
دموکراسی در محل کار ،افراد را نمواش دهیمد به عقیدة
مارکویتز )5336(7و کولو ( ،)7000نژاد ،طبقه و جنسیت،
پایههای اصلی نابرابری اجتماعی در محل کار میباشندد ننان
دریافتهاند که جنسیت بر نگرشها در محل کار تأثیر میگذارد
و انان اا مشارکت کارگران حمایت میکنند و فمینیسم بر
تصمیمگیری در کار تأثیرگذار استد هچر در تحقی خود
نشان داد که دموکراسی در محل کار رابطۀ مثبت و مستقیمی
را با تولید ،کیفیت ،شرایط کاری عالی و تصمیمگیری سنجیده
دارد (هچر)7007 ،د بررسیهای موردی روی چندین شرکت
دموکرات اا ویجییانی ،)5332(3تعدادی اا تنگناهای
سلسلهمراتبی (اا قبیل پاسخگویی به مافوق ،عد اختیار و
مالکیت) را نشان داد که به صورت منفی بر دموکراسی
ساامانی تأثیر گذاشته بودندد
این پژوهش درصدد مطالعۀ اجرای فرایند دموکراسی
ساامانی در ساامانهای بخش عمومی است؛ ایرا مهمترین
هدف اا اجرای اصالحات اداری ،اجرای دموکراسی در
ساامانهاست (لگرید و رونز5333 ،؛ سلیمان)7003 ،د شرایط
ما برای حکومت رهبران سیاسی به نمایندگی اا مرد و
تأثیر اصالحات اداری بر حاکمیت سیاسی بهنحوی تنگاتنگ با
یکدیگر در ارتباطاندد همچنین اصالحات اجراشده در بخش
عمومی در دهۀ اخیر با توجه به پارادایم مدیریت دولتی نوین و
حاکمیت عمومی جدید در بسیاری اا کشورها منعکسکنندة
تغییرات بزرگی است که در خطمشیگذاری ادارة امور عمومی
بهوجود نمده است (پولیت و بوکارت)7004 ،د نتایج
پژوهشهای انجا شده حاکی اا نیاا برای بهروا ساختن بخش
عمومی بهسب پاسخ به سطح پایین اعتماد شهروندان به
دولت است (بوکارت و وندوال)7003 4،د تصویر منفی
شهروندان اا دولت و ادارة امور عمومی ممکن است نتیجۀ
1. Pateman,
2. Markowitz
3. Viggiani
4. Bouckaert & Van de Walle
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شیوة اجرای وظایف این ساامانها باشد؛ بدین معنی که
کیفیت بهتر خدمات عمومی موج ررایت دریافتکنندگان
این خدمات و درنتیجه ،افزایش اعتماد به دولت میشود
(گالسر و بارتلی)5333 1،د بهعالوه ،برخی مطالعات نشان
میدهند که اعتماد به دولت موج مستحکمترشدن و افزایش
توان سیستمهای دموکراتیک میشود (بور)7000 6،د باید توجه
داشت که دموکراسی پایدار نیاامند مشارکت و همکاری فعال
کلیۀ شهروندان در حواههای مختلف است (بوکس)5333 ،د
براثر اصالح در شیوة ادارة ساامانهای بخش عمومی و اجرای
دموکراسی در ساامانها ،نظا اداری قادر به انجا
مأموریتهای جاری و راهبردی با کارایی و اثربخشی بیشتر و
درنتیجه ،سرعتبخشی به اجرای وظایف میشودد ایجاد تحول
و اجرای دموکراسی در ساامانهای بخش عمومی ،موج
بهبود و رشد و توسعۀ کشور در امینههای گوناگون ،بهویژه
بخش ارائۀ خدمات عمومی میشودد این پژوهش بر نن است
که با شناسایی شاخصها و ابعاد دموکراسی در ساامان،
معیاری را ایجاد کند که ساامانها بتوانند برای ارایابی
عملکرد و سنجش میزان دموکراتیزه بودن ،اا نن استفاده
کنندد این معیار براساس اصول دموکراتیکی است که اعضای
ساامان ،برای ننها اراش قائلندد با کمک این معیار میتوان به
حذف عواملی که مانع بهبود مدیریت دموکراتیک و درنتیجه
مأموریت ساامانی شوند ،اقدا کردد
روششناسی پژوهش
پایۀ هر علمی ،شناخت نن است و اعتبار و اراش قوانین هر
علم به روششناسی بهکار رفته در نن علم مبتنی است
(حافظنیا)5324 ،د این مطالعه ،پژوهشی توسعهای است؛ ایرا
موج افزودن اطالعات ما در حواة نظری دموکراسی
ساامانی با دیدگاهی جدید میشودد همچنین بهدلیل پرداختن
به موروع دموکراسی ساامانی در ساامانهای بخش عمومی
و ارائۀ توصیههایی برای استقرار دموکراسی ساامانی ،پژوهشی
کاربردی به حساب مینیدد تحقی توصیفی شامل مجموعه
روشهایی است که هدف ننها توصیفکردن ورعیت یا
پدیدههای مورد بررسی استد اجرای تحقی توصیفی میتواند
شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاریرساندن به فرایند
تصمیمگیری باشدد تحقی توصیفی را میتوان به دستههای
ایر تقسیم کرد :تحقی پیمایشی ،تحقی همبستگی،

. Glaser & Bartley
6. Borre
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اقدا پژوهی ،بررسی موردی و تحقی پسرویدادی (سرمد و
همکاران)5323 ،د برای بررسی توایع ویژگیهای یک جامعۀ
نماری ،روش تحقی پیمایشی بهکار میرودد این روش برای
پاسخ به سؤامتی اا قبیل :ماهیت شرایط موجود چگونه است؟
چه رابطهای بین رویدادها وجود دارد؟ بهکار میرودد تحقیقات
پیمایشی به سه دستۀ روش مقطعی ،روش طولی و روش
دلفی تقسیم میشوند (سرمد و همکاران)5323 ،د
در این مطالعه اا روش پژوهش توصیفی استفاده شده
استد نخست برای شناسایی ابعاد و شاخصهای دموکراسی
ساامانی اا روش پیمایشی فن دلفی؛ سپس با استفاده اا روش
همبستگی -مدلیابی معادمت ساختاری و تحلیل عاملی
تأییدی به بررسی روایی سااه و اعتبار عوامل مؤثر بر
دموکراسی ساامانی پرداخته شده استد

دسته رتبۀ مربوط به  Nشیء یا فردد در حقیقت؛ با کاربرد این
مقیاس میتوان همبستگی رتبهای میان  Kمجموعه رتبه را
یافتد چنین مقیاسی به ویژه در مطالعات مربوط به «روایی
میان داوران» 1مفید استد رری هماهنگی کندال نشان
میدهد افرادی که چند مقوله را بر اساس اهمیت ننها مرت
کردهاند ،اساساً معیارهای مشابهی را برای قضاوت دربارة
اهمیت هر یک اا مقولهها به کار بردهاند و اا این لحاظ با
یکدیگر اتفاق نظر دارندد این مقیاس با استفاده اا فرمول 5
محاسبه میشود:
فرمول  :1رری هماهنگی کندال (حبی پور و صفری،
.)322

فن دلفی
گسترش و پیدایش روش دلفى ،بهدنبال رواج فعالیتهاى
مرتبط با پیشبینى نیندة فناورىها که اا سال  5344د نغاا
شد ،صورت گرفتد در این تاریخ و بنا به سفارش نیروى
دریایى ایامتمتحدة نمریکا ،پروژهاى به نا رند 5در شرکت
هواپیماسااى «دوگالس» با هدف پیشبینى فناورىهاى نینده
با کاربرد نظامى تعریف شدد این پروژه به مطالعه درامینۀ
سالحهاى بین قارهاى و فراسطحى پرداخت (نسیبه)5322 ،د
دلفی بهعنوان یک روش پژوهش یا ابزاری برای تعیین
اولویتهای پژوهشی با عناوین مختلفی نظیر پیمایش 7و فن و
روش 3استفاده شده استد به اعتقاد هلمر ( ،)5332دلفی ابزار
ارتباطی سودمند بین گروهی اا خبرگان است که فرموله کردن
نرای اعضای گروه را تسهیل میکندد لینستون و تروف
( )5321معتقدند دلفی روشی برای سااماندهی فرایند ارتباط
گروهی است؛ بهگونهای که این فرایند برای تما اعضای
گروه امکان پرداختن به یک مسئلۀ پیچیده را بهطور مؤثر
فراهم کند (احمدی و همکاران)5322 ،د

که در نن حاصل جمع مربعات انحرافهای  Rjها اا
میانگین  Rjها

ضريب هماهنگی کندال
در این پژوهش برای تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای
پانل ،اا رری هماهنگی کندال 4استفاده شد که مقیاسی
است برای تعیین درجۀ هماهنگی و موافقت میان چندین
1. RAND
2. Survey
3. Method
)4. Kendall's Coefficient of Concordance (W

 :Rjمجموع رتبههای مربوط به یک عامل
 :Kتعداد مجموعههای رتبهها
 :Nتعداد عوامل رتبهبندی شده
:
حداکثر حاصلجمع مربعات انحرافهای اا میانگین  Rjهاد
تشکیل و ترکیب پانل
روش دلفی با مشارکت افرادی انجا میپذیرد که در موروع
پژوهش دارای دانش و تخصص و نظر کارشناسی باشندد این
افراد با عنوان پانل دلفی شناخته میشوندد در این روش،
پژوهشگر کار تعیین اعضا را با شناسایی فرد یا گروهی اا افراد
نگاه ،نغاا و اا این طری به دیگر افراد مناس برای کار دست
مییابدد در این روش ،استادان شناساییشده ،نفرات خبرة
دیگری را معرفی میکنندد اعضای پانل دلفی برای این تحقی
به صورت نمونهگیری غیراحتمالی و ترکیبی اا روشهای
هدفدار یا قضاوتی و انجیرهای گلوله برفی برگزیده شدند؛
بدین ترتی که نخست دو فهرست جداگانه تهیه شد یکی
شامل افراد متخصص و نگاه در حواة مدیریت دولتی با رتبۀ
5. Inter Judge Reliability

فصلنامۀ علمی -پژوهشی مدیریت ساامانهای دولتی ،دورة  ،4شماره  ،3تابستان 5331

علمی دانشگاهی و دیگری شامل افرادی که در بخش دولتی
صاح منص مدیریتی بودندد سپس اا بین هر گروه 51 ،تن
اا افرادی که درامینۀ مورد نظر دانش و تجربۀ بیشتری داشتند
انتخاب شدندد بدین ترتی  30تن بهعنوان گروه خبرگان
برگزیده شدندد جدول  7تعداد اعضای گروه خبرگان را نشان
میدهدد
جدول  .2عدة اعضای گروه خبرگان به تفکیک
تحصیالت
نوع کار

کارشناسی

جمع

جمع

دکتری

مرد

زن

0

51

53

7

51

53

7

54

5

51

53

52

72

3

30

ارشد
هیئتعلمی
دانشگاه
مدیر ارشد
اجرایی در
بخش عمومی

تعداد

به منظور کشف و شناسایی عوامل مؤثر بر دموکراسی
ساامانی مط العات دقیقی در ادبیات پژوهش انجا گرفت تا
رمن استخراج مفاهیم و متغیّرهای مهم ،بتوان سؤالهای
مناسبی را برای پرسشنامه دلفی مطرح کردد سؤالهای
پرسشنامه که به صورت طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی
شده بود ،متشکّل اا سؤال های بسته و باا بود تا در صورت
نیاا مشارکت کنندگان چنانچه عامل یا مفاهیم دیگری به
نظرشان می رسد که بر دموکراسی ساامانی تأثیر دارد اما در
پرسشنامه به نن اشاره نشده ،مطرح کنندد برای مثال اا
مشارکت کنندگان پرسیده شد که :تا چه اندااه تمرکزادایی
ساامانی می تواند در اجرای فرایند دموکراسی ساامانی تأثیر
د اشته باشد؟ یا :به نظر شما چه نوع ساختار ساامانی
متناس با دموکراسی ساامانی است؟ پس اا جمعنوری
پرسشنامه های دور اول ،امتیااهای هر یک اا متغیّرهای
پرسشنامه تعیین و میانگین ،انحراف استاندارد و رری
توافقی کندال ننها محاسبه شدد در دور دو نیز میانگین
پاسخهای اعضای پانل در دور اول و پاسخ هر فرد نیز به
صورت جداگانه به نگاهی پاسخگویان رسیدد در دور سو
نیز این روند تکرار شد و درنهایت  ،تواف نظر خبرگان با
 37متغیّر حاصل شدد نمودار  ،5فرایند به کارگیری روش
دلفی را نشان میدهدد
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ادامه به بیان یافته های نهایی بسنده می شودد تحلیل
داده ها در این بخش با استفاده اا نر افزار
انجا گرفت که در جدول  1 ،4 ،3و  6بیان شده استد

اسدپیداسداس5

جمع بندی نتايج دلفی
نتایج دورهای سه گانۀ دلفی نشان می دهد به دمیلی که در
ادامه بیان می شود ،اتفاق نظر میان اعضای پانل حاصل
شده است و می توان به تکرار دورها پایان دادد تقریباً دربارة
تمامی عوامل ،نسبت اعضایی که ترتی اهمیت را مانند
ترتی گروه تعیین کرده اند ،بیش اا  10درصد استد
انحراف معیار پاسخ های اعضا دربارة میزان اهمیت عوامل
موفقیت در دور سو به دور اول و دو کاهش داشته استد
نتایج جدول  1نشان می دهد که بامترین رتبه متعل به
شاخص های ماجرای نااد اطالعات ،ایجاد تشکّل های
مستقل و ناادی بیان؛ و کمترین رتبه متعل به
شاخص های مالکیت کارکنان ،انطباق با محیط و احترا
استد همچنین به منظور بررسی اختالف میان میانگین های
مرحلۀ دو و سو  ،نامون  tاجرا شد که براساس جدول ،6
تفاوت معناداری میان میانگین های مرحلۀ دو و سو وجود
نداردد مقدار رری هماهنگی کندال به مقدار تقریباً
متناس  0/423رسیده استد
مدل مفهومی پژوهش
مدل های مفهومی به صورت نمودار ،متغیّرهای تحقی و
روابط میان ننان را مشخص می کندد پس در این پژوهش با
ترکی عوامل مؤثر بر دموکراسی ساامانی(که با کمک
روش دلفی ایجاد شد) ،چارچوب مفهومی پژوهش مطاب
نمودار  7و مدل مفهومی پژوهش مطاب نمودار  3تدوین
شد و به کمک نن سعی شد روابط میان متغیّرهای
دموکراسی ساامانی به عنوان متغیّر وابسته و متغیّرهای
مستقل پژوهش(متغیّرهای مؤثر بر دموکراسی ساامانی)
مشخص و تبیین شودد بر اساس یافته های این پژوهش در
بخش دلفی ،مدل دموکراسی ساامانی دارای  3بعد است
که عبارتند اا :پاسخ خواهی اجتماعی ،حاکم یت مشترک ،جوّ
ساامانی عادمنه ،کرامت ساامانی ،شفافیت ،مراودات
اثربخش ،فرهنگ ناادی خواهی ساامانی ،انعطافپذیری
ساامانی و عدالت شغلید

تحلیل داده ها
نتايج روش دلفی
در این تحقی  ،روش دلفی در سه دور به انجا رسیدد در

1. SPSS
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فاا دو  :تهیه و ارسال
پرسشنامه به تعداد  30عدد و
بااگشت  76پرسشنامه؛
اجرای نامون رری تواف ؛
اصالح پرسشنامه و انتخاب
متغیّرهای با میانگین بامی 3

فاا اول :تشکیل گروه
خبرگان؛ شناسایی 51
خبرة دانشگاهی و 51
خبرة اجرایی

فاا سو  :ارسال پرسشنامه
برای  76نفر و بااگشت 73
پرسشنامه؛ اجرای نامون
رری تواف ؛ اصالح
پرسشنامه و انتخاب متغیّرهای
با میانگین بامی 3

فاا چهار  :ارسال
پرسشنامه برای  73نفر
و بااگشت 77
پرسشنامه و اعال
تواف خبرگان با 37
متغیّر ،توقف
نظرسنجید

نمودار  .1فرایند اجرای فن دلفی در این پژوهش
جدول  .3نمار توصیفی
راند 3

راند 1

راند 2

انحراف معیار

میانگین

تعداد

انحراف معیار میانگین

تعداد انحراف معیار میانگین

تعداد

.435
.397
.384
.428
.451
.431
.383
.405
.327
.442
.424
.501
.313
.271
.462
.528
.411
.428
.383
.425
.451
.458
.465
.340
.383
.428
.383
.283
.360
.316
.418
.398

4.97
5.18
5.03
4.61
4.82
4.71
4.83
4.97
5.18
4.78
4.09
4.21
5.29
5.59
4.22
4.31
4.92
4.78
4.83
4.87
4.72
4.78
4.78
4.39
4.83
4.78
4.83
4.83
4.72
2.61
4.92
4.78

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

4.57
4.61
4.57
4.61
4.65
4.39
4.52
4.83
4.91
4.52
4.61
4.21
4.74
4.83
4.36
.413
4.70
4.61
4.79
4.48
4.57
4.64
3.33
3.91
4.65
4.76
4.51
4.83
4.72
3.61
4.57
4.52

4.55
4.35
4.46
3.96
4.38
4.19
4.31
4.27
4.31
4.27
4.38
3.59
4.54
4.65
3.57
4.13
4.46
4.42
4.50
4.27
4.29
4.31
4.67
4.43
4.41
4.42
4.38
4.83
4.72
4.36
4.27
4.19

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

.507
.499
.507
.502
.487
.499
.511
.503
.498
.511
.499
.695
.449
.388
.523
.672
.470
.499
.483
.511
.507
.509
.662
.469
.487
.481
.488
.373
.441
.527
.507
.511

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

.493
.485
.489
.455
.496
.402
.471
.452
.471
.452
.496
.565
.508
.485
.586
.681
.508
.504
.510
.452
.469
.471
.469
.472
.507
.504
.496
.383
.461
.558
.452
.402

شاخصهای دموکراسی ساامانی
پاسخگویی به جامعۀ مدنی
مسئولیتپذیری،
تعهد
کاهش فساد اداری
تمرکزادایی
مشارکت کارکنان در تصمیمگیری
مشارکت کارکنان در تعیین اهداف و چشماندااها
مالکیت کارکنان
ایجاد تشکلهای مستقل
رأی برابر
برابری حقوق (اقتصادی ،ایمنی ،بهداشتی)
کنترل مناس
ارایابی اثربخش
بااخورد بهموقع
ارتقا عادمنه
شرایط یکسان استخدا
اعتمادبهنفس
ااخودگذشتگی
احترا
خود رهبری
قدرت انتخاب
وجود فرهنگ نقد
فرهنگ رهبری مشارکتی
برابری جسیتی ،نژادی
ناادی بیان
جریان نااد اطالعات
دسترسی به ابزار کاربرد اطالعات
کاهش سلسلهمرات ساامانی
بروکراسی ادایی
انطباق با محیط
مذاکره مؤثر
برقراری ارتباطات اثربخش
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جدول  .4نامون نماری رری هماهنگی کندال
راند 3

راند 2

راند 1

18
.483
22
0.009

23
.426
22
.0037

26
.407
22
.000

تعداد
رری توافقی کندال
درجۀ ناادی
عدد معناداری

جدول  .5رتبهبندی میانگین شاخصها در مرحلۀ سو دلفی
رتبه میانگین
11.65
12.15
11.65
12.68
12.95
11.15
12.73
9.81
13.74
12.15
12.15
11.68
12.45
12.64
11.38
10.73
12.15
11.18
10.65
11.65
11.65
12.65
13.15
12.65
13.51
14.25
12.56
10.27
11.86
10.14
11.65
11.15

پاسخگویی به جامعۀ مدنی
مسئولیتپذیری
تعهد
کاهش فساد اداری
تمرکزادایی
مشارکت کارکنان در تصمیمگیری
مشارکت کارکنان در تعیین اهداف و چشماندااها
مالکیت کارکنان
ایجاد تشکّلهای مستقل
رأی برابر
برابری حقوق (اقتصادی ،ایمنی ،بهداشتی)
کنترل مناس
ارایابی اثربخش
بااخورد بهموقع
ارتقای عادمنه
شرایط یکسان استخدا
اعتمادبهنفس
ااخودگذشتگی
احترا
خود رهبری
قدرت انتخاب
وجود فرهنگ نقد
فرهنگ رهبری مشارکتی
برابری جنسیتی ،نژادی
ناادی بیان
جریان نااد اطالعات
دسترسی به ابزار کاربرد اطالعات
کاهش سلسلهمرات ساامانی
بروکراسی ادایی
انطباق با محیط
مذاکره مؤثر
برقراری ارتباطات اثربخش
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جدول  .6مقایسه میانگین شاخصها در مرحلۀ دو و سه دلفی
عدد معناداری p-
value=/05
120د0
213د0
564د0
713د0
530د0
514د0
552د0
721د0
240د0
230د0
162د0
742د0
736د0
315د0
352د0
713د0
342د0
622د0
123د0
611د0
123د0
542د0
513د0
736د0
533د0
711د0
732د0
223د0
220د0
650د0
174د0
422د0

درجۀ آزادی

آزمون تی

شاخصها

14
14
14
14
14
15
14
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
14
17
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14

362د0
762د5
173د5
241د0
64د5د0
214د0
247د5
314د5
036د5
314د0
213د5
245د5
036د5
422د5
133د5
763د5
624د5
217د5
315د0
263د5
432د0
013د5
273د5
634د5
022د5
243د0
323د0
015د5
123د5
422د5
233د5
334د0

پاسخگویی به جامعۀ مدنی
مسئولیتپذیری
تعهد
کاهش فساد اداری
تمرکزادایی
مشارکت کارکنان در تصمیمگیری
مشارکت کارکنان در تعیین اهداف و چشماندااها
مالکیت کارکنان
ایجاد تشکّلهای مستقل
رأی برابر
برابری حقوق (اقتصادی ،ایمنی ،بهداشتی)
کنترل مناس
ارایابی اثربخش
بااخورد بهموقع
ارتقا عادمنه
شرایط یکسان استخدا
اعتمادبهنفس
ااخودگذشتگی
احترا
خود رهبری
قدرت انتخاب
وجود فرهنگ نقد
فرهنگ رهبری مشارکتی
برابری جنسیتی ،نژادی
ناادی بیان
جریان نااد اطالعات
دسترسی به ابزار کاربرد اطالعات
کاهش سلسلهمرات ساامانی
بروکراسی ادایی
انطباق با محیط
مذاکره مؤثر
برقراری ارتباطات اثربخش

پاسخخواهی اجتماعی
حاکمیت مشترک
جوساامانی عادمنه
کرامت ساامانی
شفافیت

دموکراسی سازمانی

مراودات اثربخش
فرهنگ ناادیخواهی ساامانی

نمودار  .3مدل مفهومی پژوهش

انعطافپذیری ساامانی
عدالت شغلی
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ساختاری استد جامعۀ نماری پژوهش در این بخش را

تحلیل عاملی تأيیدی مدل مفهومی پژوهش
همبستگی رابطۀ بین متغیّرها بر اساس هدف

کارکنان ساامانهای دولتی استان بوشهر تشکیل میدهندد

تحلیل میشودد تحقیقات همبستگی را میتوان

برای بهدست نوردن حجم نمونه در این پژوهش اا فرمول

برحس هدف به سه دسته تقسیم کرد :مطالعۀ همبستگی دو

میانگین به ااای خوشه برنورد استفاده شده که نمونۀ بهدست

متغیّری ،تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس همبستگی یا

نمده به ااای جامعه با توجه به اینکه امکان پخش پرسشنامه

کواریانس(سرمد و همکاران)5323 ،د این بخش اا پژوهش اا

در هشت ساامان دولتی وجود داشت ،حجم مناس

و قابل

نظر نحوة گردنوری دادهها ،توصیفی -همبستگی اا نوع تحلیل

قبولی استد

در تحقی
تحقی

ماتریس کوواریانس یا همبستگی به روش مدلیابی معادمت
فرمول  .2نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای(لوی و لمیشو)720 :5323 ،
532 v 1x2د=

M
 ،رری قابلیت اعتماد؛  ɛویژگیهایی را نشان میدهد که برحس حداکثر تفاوت نسابی مجااا باین
 ،تعداد خوشهها در جامعه؛
برنوردها و پارامتر نامعلو جامعه برای برنورد تعیینشده استد(لوی و لمیشو)720 :5325 ،

روششناسی پژوهش
این تحقی در سطح ساامانهای دولتی استان بوشهر انجا
شد که کانون نن هفت ساامان شیالت ،بندرها و کشتیرانی،
گمرک ،نمواشوپرورش ،پتروشیمی ،جهاد کشاورای و
ساامان مناط نااد تجاری است و واحدهای تحلیل را
کارکنان هفت ساامان مذکور تشکیل میدهندد ابزار گردنوری
دادهها در این بخش تحقی  ،پرسشنامۀ محق ساخته با طیف
پنج گزینهای لیکرت است که روایی صوری و محتوایی نن
توسط اساتید فن تأیید شد و روایی سااة نن نیز با استفاده
روش تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت که در ادامه
به نن پرداخته میشودد پایایی پرسشنامه در بخش کمّی این
مطالعه نیز با استفاده اا ررب نلفای کرون باخ بهدست نمد که
مقدار نن برابر  0/307است و با توجه به اینکه اا مقدار 0/2
بیشتر است ،نشان اا پایایی مناس نن داردد برای جمعنوری
دادههای مورد نیاا پژوهش ،میان تما کارکنان هفت ساامان
مذکور پرسشنامه توایع شد و درنهایت تعداد  750پرسشنامه
پس اا جمعنوری و تعدیل مورد تحلیل قرار گرفتد

تحلیل دادهها
برای تحلیل کمّی دادهها اا روش تحلیل عاملی تأییدی و
بهکارگیری نر افزار نموس 5استفاده شده استد نمودار  4بیانگر
ررای رگرسیونی و ررای تبیین متغیّرهای دموکراسی
ساامانی ،جدول  2حاوی ررای استاندارد و غیراستاندارد ،مقدار
پی و لیو و مقدار تی و جدول  ،2برااش مدل نهایی پژوهش را
حاصل اا تحلیل دادهها توسط نر افزار نموس نشان میدهدد با
توجه به نمودار  4و ررای رگرسیونی هر یک اا ابعاد
دموکراسی ساامانی که اا مقدار  /3بیشتر است و همچنین
مقادیر تی در جدول  2که اا  5/36بیشتر است ،نشاندهندة
رابطۀ معنادار با بیش اا  31درصد اطمینان میان ابعاد و متغیّر
پنهان دموکراسی ساامانی استد مقادیر ( R2ررای تبیین)،
سهم واریانس هر بعد را که بهوسیلۀ متغیّر نهفته مربوط تبیین
میشود ،نشان میدهدد مقادیر بیشتر اا  /71نشاندهندة مناسبت
بیشتر شاخص برای اندااهگیری متغیّر پنهان استد با توجه به
نمودار  ،4مقادیر  R2نشاندهندة مناس بودن همۀ
شاخصهاستد همچنین شاخصهای برااش مندرج در جدول 2
بیانگر برااش مناس مدل نهایی پژوهش استد

1. AMOS
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پاسخخواهی اجتماعی

/31

حاکمیت مشترک

/10

جوّساامانی عادمنه

/24

E1

/35

/17

E2

E3

/17
/17

دموکراسی

/17

سازمانی

کرامت ساامانی
شفافیت

/35

مراودات اثربخش

/55

E4

/85

E5

/53

E6

/17

فرهنگ ناادیخواهی ساامانی

/10

E7

/17

انعطافپذیری ساامانی
/15

عدالت شغلی

/42

E8

/40

E9

نمودار  .4مدل تحلیلی پژوهش ،ررای رگرسیونی متغیّرها (خروجی نر افزار نموس)
جدول 7د وانهای رگرسیونی عوامل مؤثر بر دموکراسی ساامانی
عدد

مقدار

خطای

وزنهای گرسیونی

وزنهای رگرسیونی

معناداری

تی

استاندارد

استاندارد

غیراستاندارد

.016

2.413

.520

.008

2.632

.421

.034

2.122

.658

.013

2.484

.640

.028

2.195

1.487

.008

2.646

.409

.012

2.520

.633

.042

2.030

.455

.634
.625
.710
.581
.710
.614
.720
.706
.530

1.000
1.254
1.108
1.396
1.589
3.266
1.083
1.596
1.024

دموکراسی
ساامانی
دموکراسی
ساامانی
دموکراسی
ساامانی
دموکراسی
ساامانی
دموکراسی
ساامانی
دموکراسی
ساامانی
دموکراسی
ساامانی
دموکراسی
ساامانی
دموکراسی
ساامانی

<

پاسخخواهی اجتماعی

<

حاکمیت مشترک

<

جوساامانی عادمنه

<

کرامت ساامانی

<

شفافیت

<

مراودات اثربخش

<

ناادیخواهی ساامانی

<

انعطافپذیری
ساامانی

<

عدالت شغلی
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جدول  .8برااش مدل
شاخص و دامنه موردقبول

بحث و نتیجهگیری
اجرای فرایندهای دموکراتیک در ساامانها پرخطر است ،اما
میتواند نتایج اقتصادی مثبتی را به همراه داشته باشدد با
اجرای دموکراسی ساامانی میتوان سب ایجاد یا افزایش
اراش برای افراد ،ساامان و جامعه شد(هریسون و فریمن،
)7004د نهادهای دموکراتیک ،اختصاصاً برای پشتیبانی اا
حقوق مدنی ،سیاسی و اجتماعی ذینفعان خودتنظیم و
تشکیل شدهاند (وبر و همکاران)5535 :7003 ،د دموکراسی
ساامانی هنگامی تحق پیدا میکند که ساامان اا اصول
دموکراسی برای طراحی نحوة اجرای فعالیتهای خود استفاده
کند و محیط کار را بهگونهای که موج شکوفایی و توسعۀ
تواناییهای بالقوة کارکنان در جهت دستیابی ساامان به
اهداف خود شود ،طراحی کند و اثر مثبتی بر جامعه بگذارد
(دنرت)7007 5،د بدون تعمیم دموکراسی به ساامانها ،جامعۀ
مدنی و دموکراسی در سطح جامعه نیز تهدید میشوند.
تا امانی که اجااه میدهیم دیگران اندگی کاری ما را
کنترل کنند ،محیط کاری خستهکننده ،ماللتنور و غیر
ارراکنندهای خواهیم داشت (نبرباخ و کریستینسن)7003 ،د
دموکراسی ساامانی موج رهایی و خودمختاری کارکنان اا
کنترل کارفرمایان و بهرهکشی اا ننها در نظا سرمایهداری
میشود و اا انجا فعالیتهای ساامانی به صورت خصوصی
جلوگیری میکند (پرودهان)30 :7050 ،د پس در یک ساامان
دموکرات ،همۀ ذینفعان اا نظر قانونی و حقوقی مسئول
فعالیتهای مشترک خود میباشند و افراد بهعنوان کارمندان
نن ساامان نگریسته نمیشوند ،بلکه اعضای نااد ،مستقل و
شرکای ساامان با حقوق شهروندی عادمنه و یکساناند
(نرمینگئون و سکا)7053 ،د ساامانهای دموکراتیک بهسب
ایجاد وفاداری ،خالقیت و مشارکت بیشتر کارکنان خود
1. D'Art

مقدار

نتیجه

0.004

تأیید مدل

0.93

تأیید مدل

1.207

تأیید مدل

0.915

تأیید مدل

0.685

تأیید مدل

0.750

تأیید مدل

1.338

تأیید مدل

1.000

تأیید مدل

میشوندد پس ننها بهتر میتوانند فرصتهای جدیدی را یافته
و ایجاد کنند و اا مزایای ننها بهره گیرندد همچنین کارکنان
میتوانند مؤثرتر باشند؛ ایرا بر مبنای اعتماد عمل میکنند و
نیاا کمتری به سیستمهای کنترل و فرمان وجود داردد کار
کردن در ساامانی که اا اصول دموکراتیک پشتیبانی میکند،
شرایطی را فراهم مینورد که سب بهبود شایستگیها و
مهارتها تا بامترین میزان ممکن میشودد در ساامانهای
دموکراتیک ،کارمندان تمایل بیشتری برای مشارکت دارند که
ناشی اا تجربۀ ناادی رفتار و حس داشتن هدفی مشترک
استد اگر در اندگی خود دارای دموکراسی سیاسی و اقتصادی
باشیم و بار قدرت اقتصادی ،به قدرت سیاسی رشد یابد ،ننگاه
شهروندان میتوانند در یک جامعۀ دموکراتیک ،پرسشهای
خود را مطرح کنند و جامعه بهسمت ناادی پیش میرودد
در این پژوهش ،دموکراسی ساامانی بهعنوان فرایند و
الزامی جدید در ساامانها مورد مطالعه قرار گرفتد با مطالعۀ
نظری دقی در ادبیات پژوهش و کمک فن دلفی ابعاد و
پیشنهاد اعضای پانل ،عوامل مؤثر بر استقرار دموکراسی
ساامانی بررسی و احصا شدد پس اا قضاوتها و بررسی
نظرات اعضا 3 ،بُعد اصلی بهعنوان سطح اول مدل برای
دموکراسی ساامانی که عبارتاند اا :پاسخخواهی اجتماعی،
حاکمیت مشترک ،جوّساامانی عادمنه ،کرامت ساامانی،
شفافیت ،مراودات اثربخش ،فرهنگ ناادیخواهی ساامانی،
رقابتپذیری ساامانی و عدالت شغلی به دست نمدد این ابعاد
خود دارای مؤلفههای متعددی بودند که در سه مرحلۀ دلفی با
توجه به میانگینها و عدد رری هماهنگی کندال  37مؤلفه
بهعنوان سطح دو مدل باقی ماند(نمودار )7د پاسخخواهی
اجتماعی در این مطالعه دارای شاخصهای کاهش فساد
اداری ،پاسخگویی به جامعۀ مدنی ،مسئولیتپذیری و تعهد
استد شاخصهای این بعد با یافتههای گسکیل (،)7053
یزدانی ( ،)7050بوچر و کالرک ( )7007و کسن ()7051
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همخوانی داردد حاکمیت مشترک دارای شاخصهای
تمرکزادایی ساامانی ،مشارکت کارکنان در تصمیمگیری و
مشارکت کارکنان در تعیین اهداف و چشمانداا ساامان استد
داهل ( ،)5332گراتون ( ،)7003هولتزهاوان ( ،)7007چنی
( )5331و سیزر ( )7003در مطالعات خود به تفویض اختیار و
مشارکت کارکنان در تصمیم و اجرای فرایندهای ساامانی
اشاره کردندد برای بُعد جوّ ساامانی عادمنه ،شاخصهای
مالکیت کارکنان ،ایجاد تشکّلهای مستقل ،رأی برابر ،برابری
حقوق (ایمنی ،بهداشتی ،اقتصادی) مطرح شده استد این
شاخصها با یافتههای داهل ( ،)5332شرومن و ایتون ()5336
و مؤسسۀ ورلدبلو ( )7054مطابقت داردد کرامت ساامانی دارای
شاخصهای قدرت انتخاب ،اعتمادبهنفس ،ااخودگذشتگی،
احترا و خود رهبری استد تاوارا ( )7055و دوی ( )7002در
تحقیقات خود به این شاخصها اشاره داشتندد شاخصهای بُعد
شفافیت در این مطالعه عبارتاند اا :دسترسی به ابزار کاربرد
اطالعات و جریان نااد اطالعاتد این شاخصها با یافتههای
مؤسسۀ ورلدبلو ( ،)7054پااوش( )7053و وبر ( )7005مطابقت
داردد فرهنگ ناادیخواهی ساامانی دارای شاخصهای وجود
فرهنگ رهبری مشارکتی ،ناادی بیان ،برابری نژادی و
جنسیتی و وجود فرهنگ نقدپذیری است که با یافتههای
مطالعات مارکویتز ( ،)5336کولو ( )7000و هچر ()7007

مطابقت داردد عدالت شغلی دارای شاخصهای کنترل ،ارایابی،
بااخورد ،ارتقا و استخدا است که این شاخصها با توجه به
نظرات خبرگان شناسایی شدد بوچر و کالرک ( ،)7007هلر
( ،)5332گروه تحقیقات بینالمللی نیددیدای ( )5337و
هارتلی ( )5336شاخصهای کاهش سلسلهمرات ساامانی،
بروکراسیادایی و انطباق با محیط را برای دموکراسی ساامانی
بیان کردند که یافتههای این مطالعه با ننها مطابقت داردد
هر مطالعه با محدودیتهایی مواجه است که این پژوهش
نیز اا نن مستثنا نیستد برخی اا محدودیتهای این تحقی
عبارتاند اا :با توجه به اینکه در این پژوهش اا ابزار
پرسشنامه برای جمعنوری دادهها استفادهشده ،ممکن است
برخی افراد اا ارائۀ پاسخ واقعی خودداری کرده ،پاسخ
غیرواقعی داده باشندد تعداد ایاد سؤامت پرسشنامۀ سنجش
دموکراسی ساامانی میتواند در کاهش دقت پاسخدهندگان
تأثیرگذار بوده باشدد این تحقی در ساامانهای بخش عمومی
انجا گرفت و ممکن است نتایج نن قابلتعمیم به
ساامانهای بخش خصوصی نباشدد با توجه به اینکه در این
پژوهش اا فن دلفی استفادهشده ،با ریزش اعضای پانل در
راندهای متوالی میتواند موج پایین نمدن سطح اجماع و
عد طرح مؤلفههای جدید و مطلوب در این پژوهش شده
باشدد
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