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مؤثر  بندی عواملمراتبی شناسايی و رتبهتحلیل سلسله

 بر نظام مديريت مشاركتی 

 ای گلستان()مورد مطالعه: شركت سهامی آب منطقه
 

  8و موسی فرمانی *0رحمان غفاری

 

 چکیده
 ظام مدیریت مشارکتبندی عوامل مؤثر بر نشناسایی و رتبه به پژوهش این

شرکت سهامی آب  در AHPسازمانی کارکنان با استفاده از روش درون
 بر مروری این عوامل بررسی منظور به پردازد. ابتدامی ای گلستانمنطقه

 تن از خبرگان 22پیشین و برگزاری جلسات متعدد با  تحقیقات و علمی متون

ت عامل، معاونین، های مدیریای استان گلستان که در سمتآب منطقه
که حاصل این  اند، صورت گرفتمشاورین و کارشناسان ارشد واحدها بوده

عامل به عنوان عوامل مؤثر بر نظام مدیریت مشارکتی  22مرحله شناسایی 
بندی شده است و در نهایت یک درخت سلسله عامل اصلی دسته 5در قالب 

 از استفاده با سپس،گیری برای مسأله تحقیق تهیه گردید. مراتبی تصمیم

 تحلیل تکنیک با متخصصان و خبرگان نظر زوجی، مقایسات پرسشنامه

تحلیل و در نهایت  Choice Expertافزار و نرم (AHPمراتبی ) سلسله
در بین  دهدمی نشان شد. نتایج بندیرتبه دهی وفرعی وزن و اصلی عوامل

ا وزن امل مدیریتی بعوامل اصلی مؤثر بر استقرار نظام مدیریت مشارکتی عو
در رتبه اول اهمیت قرار دارد و پس از آن عامل ساختار  "292/2"نسبی 

در رتبه دوم و عوامل اجرایی، نگرش به  "258/2"سازمانی با وزن نسبی 
، "056/2"، "098/2"مشارکت و فناوری اطالعات به ترتیب با اوزان 

به همین ترتیب هم  های سوم تا پنجم اهمیت قرار دارند ودر رده "006/2"
بندی شدند و سپس بر دهی و رتبهعوامل فرعی هر زیر گروه اصلی وزن

ها برای استقرار نظام مدیریت مشارکتی در جامعه آماری اساس این اولویت
مورد مطالعه پیشنهادات کاربردی صورت گرفت. شاید مهمترین سهم 

ایی و افی آن به شناسافزایی و به نوعی نوآوری این مقاله، رویکرد اکتشدانش
سازمانی است که بندی عوامل مؤثر بر نظام مدیریت مشارکتی درونرتبه
راهی های مشابه بوده و نقشهتواند معیاری برای اجرای آن در سازمانمی

 برای ارتقاء سطح مشارکت در صنعت آب باشد. 
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Identification and Ranking of Factors Affecting 

Participative Management 

 (Case Study: Golestan Regional Water 

Authority) 
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Abstract 
This research aimed to identify and rank factors affecting 

Participative Management in an organization based on the 

Analytic Hierarchy Process (AHP) in Golestan Regional Water 

Authority. First, to investigate these factors, scientific texts and 

previous researches were reviewed and several meeting with 

reporters were held. The result of this stage has been classified 

in 20 effective factors of the Participative Management in 5 

main categories. Finally, a hierarchical tree of decisions for 

research was prepared. Then by using a questionnaire based on 

pair comparisons (AHP specific questionnaire) 22 votes were 

taken form reporters and employed experts in Golestan 

Regional Water Authority and with the use of analysis 

hierarchical process (AHP) and the expert choice software, the 

major and minor factors were classified and scaled. 

The result showed that management factors with a relative 

weight of 0.292 was the most important factor in establishment 

of the Participative Management. Organizational structure 

executives factor, attitude to participation, and Information 

Technology with the respective weights of 0.248, 0.198, 0.146, 

and 0.116 held the second to fifth rank. Accordingly, the minor 

factors of each main subclass were classified and scaled. Then, 

according to these priorities for the establishment of the 

Participative Management in a statistical society, applied 

recommendations were forwarded. 
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 مقدمه  -0

های مدیریتی پویاست که نقش یکی از نظام 0نظام مدیریت مشارکتی
کند. نظام مدیریت ها ایفا میمهمی در توسعه منابع انسانی سازمان

طوح سمشارکتی، نظام همکاری فکری و علمی کارکنان یک سازمان با 
مختلف مدیریتی آن سازمان است. در نظام مدیریت مشارکتی، کلیه 

وری سازمان تالش افراد سازمان، فعاالنه در حل مسائل و ارتقای بهره
گیری با نموده و در قالب ارائه طرح، پیشنهاد، همکاری در تصمیم

نمایند. همفکری، مشارکت، نظرخواهی و ارج مدیریت همکاری می
ها و انجام ای گروهی موجب تجمیع افکار و توانایینهادن به کاره

ها خواهان نیل تمامی امور به بهترین وجه خواهد گردید و اگر سازمان
ای هستند ناگزیر باید در پی ایجاد انگیزه و جلب به چنین نتیجه

مشارکت کارکنان خود برآیند و این مهم زمانی میسر است که باور 
رآیند کار نه ابزار و وسیله که عاملی مؤثر در ها در فداشته باشند، انسان

(. Fakharian et al., 2015تحقق اهداف سازمان هستند )
های گوناگونی برای های مختلف در کشورهای جهان از روشسازمان

و با  ترینبرند که یکی از متداولحل مشکل نیروی انسانی بهره می
ت. به گواه ترین آنها سبک و روش مدیریت مشارکتی اساهمیت

 هایهای موجود، موفقیت اکثر شرکتها و واقعیتبسیاری از گزارش
بزرگ مرهون به کارگیری مناسب این سبک مدیریت بوده است که به 

اد روحیه خودباوری، ـــان و ایجــردی کارکنـــتوسعه ظرفیت ف
ی . نظام پیشنهادات ابزارشودمیپذیری و تعهد در آنان منجر مسئولیت

رقراری ارتباطی زنده، سالم و مستمر بین مدیریت ارشد و مدیران برای ب
میانی با کارکنان است و از آنجا که به صورت داوطلبانه و اختیاری 

، ایجاد کننده حس مسئولیت و تعلق در میان کارکنان گیردمیانجام 
 (.Assadej, 2012) نسبت به موارد بهبود در سازمان است

 
 سازی آن ممکنناپذیر است و پیادهری اجتنابها اممشارکت در سازمان

های امروزی اتخاذ هایی در سازمانگیریو ضروری است، زیرا تصمیم
از به اند و نیبسیار پیچیده هستند و از درون به هم وابسته شوندمی

باشد همچنین مشارکت کارکنان فقط شامل استفاده مشارکت تیمی می
ه استفاده از دانش و تجربه کارکنان باز اطالعات کارکنان نیست، بلکه 

(. Mcelvaney, 2011) باشدها نیز میعنوان یک مشاور در سازمان
در  "مردم"مدیریت مشارکتی به معنای میزان مشارکت  بدر صنعت آ
 آنچه دراما های توسعه آب یا حفاظت از منابع آب است. اجرای طرح

کارکنان یک اداره  "درون سازمانی"ت کمقاله مد نظر بوده مشار این
وری ادارۀ که باعث اجرای بهتر وظایف شده و در نهایت بهره است

 بخشد.مربوطه را ارتقاء می
 

اگر مدیریت مشارکتی را رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و 
حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام  گروهی کارکنان در جهت

مدیریت مشارکتی ارتباطی  م کهابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشی
وان تدائم، متقابل، و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می

مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان ": گفت که
بر پایه این تعریف، مشارکت  ."برای انجام کار مناسب است مناسب، و

 ،د، مشارکتیشوبه خود آنها مربوط می کارکنان در کارهایی که
مشارکت نوعی درگیری  داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که این

ه به آید کفکری و احساسی شخص در فعالیتی گروهی به حساب می
تحقیقات نشان (. Tousi, 2013) کندهدفهای گروه کمک می تحقق

های موفق بوده، های سازماندهد فرهنگ مشارکت تیمی از ویژگیمی
ا هاین عنصر نقش مهمی در بروز خالقیت و اثربخشی تیمضمن آنکه 

ا هثیر چشمگیری که تیمأ(. به دلیل تBarczak et al., 2010کند )می
برای  هاییها و کسب مزیت رقابتی دارند، یافتن راهدر موفقیت سازمان

تقویت اثربخشی آنها اهمیت خاصی پیدا کرده است. مدیریت مشارکتی 
یمی سبب تقویت رفتارهای سازنده، اعم از های تگیریو تصمیم

ی، ورو نهایتاً از طریق افزایش بهره شودمینقشی و فرانقشی درون
خالقیت و نوآوری امکان دستیابی به مزیت رقابتی را برای سازمان 

 (. Miao et al., 2013کند )فراهم می

 
های دولتی همانند هر سازمان دیگر ها و شرکتدر کشور ما سازمان

دارای رسالت، اهداف و مقاصدی هستند که برای نیل به آنها، توجه به 
مدیریت مشارکتی و تیمی ضروری است. هم اکنون مدیریت مشارکتی 
و ابزارهای آن از قبیل نظام پیشنهادات و توجه به موضوعاتی از قبیل 

های دولتی طراحی و اجرا شده فرهنگ مشارکت تیمی در اکثر سازمان
 های اجرایی موردهای ارزیابی دستگاهان یکی از شاخصو حتی به عنو
. ولی برای اجرای نظام پیشنهادات در ادارات اوالً گیردمیاستفاده قرار 

ها و ادارات بایستی موانعی رفع شوند که برای اجرای آن در سازمان
ها و ادارات دولتی، دولتی وجود دارد و همچنین برای هر یک از سازمان

ناسبی بر حسب ساختار، وظایف و وضعیت سازمان تهیه و آئین نامه م
  (.Salimian, 2013توسط مدیران ارشد به اجرا در آیند )

 
ای گلستان به عنوان یکی از بدین منظور شرکت سهامی آب منطقه

سسات دولتی که نقش بسیار حساسی را در استفاده بهینه از منابع ؤم
عنوان سازمان مورد هبآب در شرایط سخت و بحرانی کنونی دارد 

ایم. با توجه به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مطالعه انتخاب نموده
ساله  22انداز ای گلستان که در سند چشمشرکت سهامی آب منطقه

های مین آب استان در بخشأتبیین شده است، این سازمان به منظور ت
اده فشرب، صنعتی، کشاورزی و محیط زیست، عمدتاً با محوریت است
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استان، اصالح الگوی مصرف،  از منابع آب متعارف و غیر متعارف
وری مسئولیت سنگینی را بر دوش دارد، سازی و افزایش بهرهفرهنگ

عنوان هگیری از مدیریت مشارکتی ببرای دستیابی به این اهداف، بهرهو 
 یابد. پژوهشگر تالش داردیکی از ابزارهای مشارکت تیمی ضرورت می

های متداول در زمینه نظام مدیریت مشارکتی، سیله بررسی مدلوهتا ب
بندی عوامل مؤثر بر نظام مدیریت مشارکتی اقدام به شناسایی و رتبه

لی بنابراین مسأله اصای گلستان بنماید. در شرکت سهامی آب منطقه
رکت ش درنظام مدیریت مشارکتی  برمؤثر تحقیق این است که عوامل 

 دیبنبرای اولویت یروش چه کدامند؟گلستان  ایسهامی آب منطقه
 ری چندگیهای کمی تصمیمدهی( این عوامل با استفاده از تکنیک)وزن

 ؟مناسب است 2(AHPمعیاره از جمله روش تحلیل سلسله مراتبی )
 

 مبانی نظری پژوهش -8

ها هلیت به گروووئکاری است که از راه آن مسوساز مدیریت مشارکتی
 مشارکتی مدیریت(. Tousi, 2013شود )ل داده میوویا افراد مسئ

 افراد از همۀ دعوت گیری،تصمیم یندفرآ در کارکنان شدن درگیر یعنی

 آنان تولیدات و خدمات کیفیت افزایش برای فردی لیتومسؤ قبول به

 را رجوع ارباب لحظه به لحظه آنها دید از که کارکنان رفتار و پاداش

(. مدیریت Time, 2001بخشد )بهبود می عملکرد سازمان را و ارضا
 و نظام آوردن وجودهــب»گونه نیز تعریف شده است:  مشارکتی این

 یک پیمانکاران و کارکنان، مشتریان تمام که مدیریت توسط فضایی

 مسائل لــح و ازیـــس، تصمیمگیریتصمیمد ـــرون در انــسازم

« نمایند کتمشار و همکاری مدیریت اــب سازمان مشکالت و
(Sheikh Mohammedi and Towliatzadeh, 2002 .)

پیوندی " :رتست ازترین تعریفی که از مشارکت ارائه گردیده عباقدیمی
ن . در ای"دو سویه، سازنده و سودمند، میان دوتن یا بیشتر از دوتن

کید بر برقراری پیوندی است گشوده و باز میان دو انسان که أتعریف ت
گیرند. یابند و از یکدیگر بهره میدر پرتو آن پرورش میاین دو انسان 

تا اطالعات، دانش، شناخت، شود میدو سویه بودن پیوند موجب 
اندیشه و نظر از هریک از دو سوی پیوند به دیگری منتقل گردد و در 
اثر آن هر دو طرف بهره سازنده به دست آورند و بر توانمندی ذهنی و 

 (. Tousi, 2013عاطفی خود بیفزایند )
 

توان گفت: مشارکت عبارت با توجه به تعاریف فوق از مشارکت می
داوطلبانه یک شخص در است از یک درگیری ذهنی و عاطفی 

های گروهی مربوط به خود و سازمان خود که باعث ایجاد موقعیت
ود شهای گروهی شده و باعث مینگیزه در فرد جهت دستیابی به هدفا

ت کار شریک شود. مشارکت یک درگیری ذهنی و که فرد در مسئولی
های گروهی است که او را بر عاطفی برای یک شخص در موقعیت

های گروهی تالش کند و در انگیزاند تا برای دستیابی به هدفمی
لیت کار شریک شود. نظام مدیریت مشارکتی، نظام همکاری ومسئو

تی مدیریفکری و عملی کلیه اعضای یک سازمان با سطوح مختلف 
های حل آن سازمان است. در این نظام، کلیه افراد سازمان درباره روش

وری سازمان، فعاالنه اندیشه کرده و حاصل آنرا در مسائل و ارتقاء بهره
ان کنند. بدین ترتیب سازمها و پیشنهادها به سازمان ارائه میقالب طرح

داف ــه اهــرای رسیدن بــاندیشی باز یک نظام فکری و هم
دیریتی مشارکتی به تعبیری در ــد. نظام مـویــجان بهره میــسازم

ن ــواقع نوعی نظام مدیریت شورایی با شکل خاص خود است. در ای
ارزش ان ــای کلیه اعضای سازمــهرای افکار و خالقیتــنظام ب

 شودگیری از آنها استفاده میده و در تصمیمــشایسته قائل ش
(Irannejad Parizi et al., 2015 .)های خصوصی بسیاری از سازمان

ین های جدید و نواند که برای حل چالشو دولتی به این نتیجه رسیده
ید های مفها، مشارکت کارکنان در حل این مسائل از استراتژیسازمان
 (.Eydi et al., 2013است )

 
ه مشاب هایاند که پژوهشدر راستای این تحقیق، محققانی هم بوده

یندها و مقایسه نتایج این تحقیق با اشتند. جهت اقتباس از فرآد
 عنوان نمونه بیانهها بهای پیشین، چند نمونه از این پژوهشپژوهش

 شود:می
 
- Jahani Bahmaniry (2015)پژوهشی با عنوان شناسایی و  ، در

بندی عوامل مؤثر بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات با رتبه
در دانشگاه استان مازندران به مطالعه  AHPتکنیک  استفاده از

پرداخت. در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت 
ل وتحقیق ح االتؤسکارکنان در نظام پیشنهادات پرداخته شده است. 

انتظارات، ساختار سازمانی و  پنج محور عوامل تاثیرگذار شامل:
 هان و عوامل اجرایی تمرکز یافتفرهنگی، عوامل مدیریتی، عوامل کارکن

های تحقیق نتایج نشان دادند که است. پس از تجزیه و تحلیل داده
عوامل اجرایی، کارکنان، مدیریتی، ساختار سازمانی و فرهنگی و 

ثیرگذار بر أهای اول تا چهارم عوامل تترتیب در رتبهانتظارات به 
 باشند.مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات می

 
- Salimian (2013)نظام شناسی، در پژوهش خود با عنوان آسیب 

به  کشور مالیاتی امور سازمان ستاد در پیشنهادها بررسی و پذیرش
 امهپرسشن و هاشاخص پرسشنامه شامل تحقیق مطالعه پرداخت. ابزار

AHP ثیرأت یعنی پژوهش فرعی سوال هاشاخص پرسشنامه. باشد می 
 رب( تحصیالت کار، سابقه سن، ت،جنسی)دموگرافیک  متغیرهای
 دنمایمی گیریرا اندازه هاشاخص میزان و بررسی را پژوهش معیارهای
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 معیارها به دهیوزن یعنی را پژوهش اصلی سواالت AHP پرسشنامه و
 اساس بر پژوهش هایشاخص و معیارها بندیاولویت ها،شاخص و

 زارافنرم دو از منظور بدین. باشدمی پاسخگوی شناسیآسیب مدل
SPSS افزارو نرم هفدهم نسخه EXPERT CHOICE شده استفاده 

 اولویت: بود خواهد زیر صورت به معیار اولویت AHP اساس و بر است
 ردعملک ؛سوم اولویت. مناسب بستر ؛دوم اولویت. مدیران حمایت ؛اول

 . پیشنهادها نظام طراحی ؛چهارم اولویت. دبیرخانه
 
- Kordrostami and Nemati (2012)  ، در پژوهشی با عنوان

برنده استقرار نظام مدیریت مشارکتی در پست بانک ایران عوامل پیش
 هبه مطالعه پرداختند. در این تحقیق با استفاده از نتایج مطالعات گذشت

مشارکتی شناسایی شد )حمایت شش عامل پیش برنده نظام مدیریت
کنان، اعتقاد مدیران، لی کارمندی شغمدیران رده باال، رضایت

سازی فرهنگی، ایجاد باور در میان کارکنان و ساختار سازمانی بستر
غیرمتمرکز( پس از طراحی پرسشنامه بر اساس این عوامل و تجزیه و 

های حاصل، از بین شش عامل فوق عوامل اول، دوم، سوم تحلیل داده
چهارم  لو عوامید شدند ه عنوان عوامل اصلی پیش برنده تأیو پنجم ب

ید قرار نگرفتند. در این تحقیق از روش آماری و ششم نیز مورد تأی
 تحلیل عاملی بهره گرفته شده است.

 
- Arthur (2016) در پژوهشی با عنوان فرهنگ و مدیریت مشارکتی ،

کشور دنیا به مطالعه پرداخت و به توصیف  05در میان مدیران 
در میان آنها دو سطح  متغیرهای تحقیق در میان آنها اقدام نمود.

فرهنگی استبدادی و دموکراتیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان 
و مشاهده  این سطوح فرهنگی تفاوت وجود داردداد بین کشورها در 

طور سیستماتیک در هر دو سطح به میزان متفاوت ولی هشد ب
و در سطوح فرهنگی متفاوت  نامحسوس رفتار مشارکتی وجود دارد

توجه به مدیریت مشارکتی نیز متفاوت است ولی در سطح میزان 
 ت.گیری از مدیریت مشارکتی بیشتر اسفرهنگی دمکراتیک میزان بهره

 
- Monika and Viera (2015) ،های در پژوهشی با عنوان ویژگی

سبک مدیریت مشارکتی در میان مدیران و کارکنان تعدادی از کسب 
 مطالعه پرداختند. در این تحقیقو کارهای صنعتی کشور اسلواکی به 

 هاآوری دادهبا مقیاس لیکرت به جمعگیری از پرسشنامه با بهره
پرداختند. نتایج نشان داد اجرای مدیریت مشارکتی در سازمان موجب 

و موجب رشد ابتکارات  از رضایت شغلی را به همراه دارد سطح باالیی
ازی داده شد توانمندسشود. در این تحقیق نشان و خالقیت کارکنان می

های توسعه مدیریت ها و اجزای برنامهکارکنان از جمله تکنیک
 مشارکتی مطرح است. 

- Kanti and Sharma (2014)  ،کید بر أت"ای با عنوان در مقاله

، به "سازی مدیریت مشارکتیها برای پیادهسازی اساسی سازمانادهآم
مدیریت مشارکتی در برخی از نیازهای اساسی که قبل از اجرای 

 هایشده است. در این مقاله به یافته سازمان باید اعمال شود اشاره
نظری اشاره گردیده و بیان شده که مدیریت مشارکتی در حال تبدیل 

نی، اشدن به یک شایستگی مهم برای سازمان است و بر عملکرد سازم
. ودشوری و رضایت شغلی منتهی میتوسعه سازمانی، افزایش بهره

ی را توان مدیریت مشارکتمحققان تاکید کردند با آموزش و پشتکار می
 در میان مدیریت و کارکنان توسعه داد.

 

 AHPروش تحقیق و فرايند سلسله مراتبی  -3

ی تحلیلی است که به روش مقطع -این تحقیق، یک مطالعه توصیفی
انجام شده  ای گلستانشرکت سهامی آب منطقهدر  0295در سال 

 .است بوده استوار AHP مفهوم اساس بر تحقیق این انجام رویه است.
این پژوهش در چند فاز انجام شده است. نخست به جهت شناسایی 

متون و  عوامل مؤثر بر نظام مدیریت مشارکتی، با توجه به مرور
تحقیقات پیشین صورت گرفته عواملی به عنوان عوامل مؤثر بر 

ز دوم جلساتی به صورت دلفی با مشارکت کارکنان احصاء شد. در فا
امل ای گلستان که شتن از خبرگان و متخصصان شرکت آب منطقه 22

مدیرعامل، معاونین، مشاورین و رؤسا و کارشناسان ارشد واحدها 
اند، برگزار شد و خروجی این جلسات به انضمام مطالعات ادبیات بوده

کتی کارکنان عامل مؤثر در مدیریت مشار 52تحقیق استخراج بیش از 
بوده است. در فاز سوم با پرسشنامه دلفی، نظرات خبرگان مرتب و 

عامل اصلی  5عامل در قالب  22یکپارچه شد و این عوامل بصورت 
ر بر بندی عوامل مؤثمنظور رتبههبندی شده است. در فاز نهایی بدسته
ه مراتبی طراحی شد کمدیریت مشارکتی درخت تصمیم سلسلهنظام 

( قابل مشاهده است. در این مرحله برای محاسبه 0 ار )شمارهدر نمود
ای مطابق با اهمیت )وزن( نسبی هریک از عوامل اصلی پرسشنامه

)مقایسه دو به دو( برای کسب نظرات  AHPفرمت پرسشنامه 
کارشناسان تهیه و توزیع شد. این پرسشنامه شامل یک ماتریس برای 

 ین به تعداد مقایسه وجود دارد. باشد. بنابرامقایسه زوجی عوامل می
 

ها و یا هتعداد مقایس ،عامل بود 5با توجه به اینکه سطح یک دارای 
 واالت برابر است با: س

(0)      10
2

)15(5

2

)1(





nn 

ت صورهها بها نرخ ناسازگاری هر یک از آنپس از تکمیل پرسشنامه
امه مورد تجزیه پرسشن 22 جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام

 Expert Choice Teamافزار و تحلیل قرار داده شد و با استفاده از نرم
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 افزار دارای امکاناتگردید. این نرمنظرات افراد با یکدیگر تلفیق 
های مقایسات زوجی افراد و سپس تلفیق ای جهت اخذ ماتریسگسترده
ه از است کهای افراد گوناگون و تبدیل به یک ماتریس واحد ماتریس

ت دسههای افراد بتک عناصر ماتریسطریق میانگین هندسی تک
 آید.می

 

 
Chart 1- Hierarchical tree (AHP) of effective factors in participation management system 

درخت سلسله مراتبی عوامل مؤثر در سیستم مديريت مشاركتی -0نمودار 
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justice and fairness 

The lack of frequent redistribution of directors 

The Weakness of R&D 

There are Clear Organizational Goals 

There are Enough Trust in Managers 

Lack of Management with a Deliberate Thinking 

Managers with good Communication Skills 

There are Risk Acceptance 

Lack of Regulations 

Timely payment of rewards and incentives 

Non-participation in the participatory governance system 

MIS in line with the participatory management system 

IT equipment related to the PM system 

Training on the use of information systems 

The desire to share knowledge in the organization 

The positive attitude of managers to participate 

Organizational incentives for participation 

Organizational climate of proportion to participate 

culture  

The positive attitude of employees to participate 
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Executional 
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 سؤال اصلی پژوهش

 شرکت سهامی آبدر  ی مؤثر بر نظام مدیریت مشارکتیعوامل اصل -
 و اولویت آنان چگونه است؟ کدامند ای گلستانمنطقه

 االت فرعیسؤ

 عوامل مرتبط با نگرش به مشارکت، مؤثر بر نظام مدیریت مشارکتی -
ه اولویت آنان چگون و کدامند ای گلستانشرکت سهامی آب منطقهدر 

 است؟
ر د سازمانی، مؤثر بر نظام مدیریت مشارکتی عوامل مرتبط با ساختار -

و اولویت آنان چگونه  کدامند ای گلستانشرکت سهامی آب منطقه
 است؟

امی شرکت سهدر  عوامل مدیریتی، مؤثر بر نظام مدیریت مشارکتی -
 و اولویت آنان چگونه است؟ کدامند ای گلستانآب منطقه

 ام مدیریت مشارکتیعوامل مرتبط با فناوری اطالعات، مؤثر بر نظ -
 و اولویت آنان چگونه کدامند ای گلستانشرکت سهامی آب منطقهدر 

 است؟
شرکت سهامی در  عوامل اجرایی، مؤثر بر نظام مدیریت مشارکتی -

 ؟و اولویت آنان چگونه است کدامند ای گلستانآب منطقه

 

 هاتجزيه و تحلیل داده -5

دهد نشان می ل اصلیمحاسبه شده وزن عوام 0نتایج تحلیل جدول 
در رتبه اول و عامل ساختار  292/2که عامل مدیریتی با وزن نسبی 

در رتبه دوم و عامل اجرایی با وزن نسبی  258/2سازمانی با وزن نسبی 
 056/2در رتبه سوم و عامل نگرش به مشارکت با وزن نسبی  098/2

به پنجم در رت 006/2در رتبه چهارم و فناوری اطالعات با وزن نسبی 
تا  Jahani Bahmaniry (2015)اهمیت قرار دارد. نتایج پژوهش 
 باشد. سو میحدودی با نتایج تحقیق حاضر هم

 

برای اینکه بتوان به رتبه )اولویت( عوامل مؤثر بر نظام مدیریت 
( ماتریس I.Rمشارکتی اعتماد کرد بایستی نرخ ناسازگاری )

ترتیب مراحل محاسبه نرخ زوجی را محاسبه کرد. بدین  هایسهمقای
 باشد:صورت زیر میهناسازگاری ب

       WSV=D*W            (:WSV) گام اول( محاسبه بردار مجموع وزنی

( ضرب W) های نسبی( را در بردار وزنDابتدا ماتریس مقایسه زوجی )
 کنیم:می
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248.0
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1918.0708.0607.0798.0

089.11524.0415.0438.0

412.1909.11354.0243.1

647.1411.2826.21658.0

253.1284.2805.0519.11

 

WSV= 

   
 (:CV) م دوم( محاسبه بردار سازگاریگا

نیم. کهای نسبی تقسیم میعناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار وزن
 شود.به بردار حاصل، بردار سازگاری گفته می
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116.0

198.0

292.0

248.0

768.0

609.0

037.1

535.1

299.1

 = CV 

 گام سوم( محاسبه بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی 

(max:) 

247.5
5

259.5246.5239.5256.5237.5
max 




 
شاخص ناسازگاری  (:II) گام چهارم( محاسبه شاخص ناسازگار

 شود:حساب میصورت زیر هب

049.0
5

5247.5



II 

(: به این منظور، به ترتیب زیر IR) گام پنجم( محاسبه نرخ ناسازگاری
 شود:عمل می

1.004.0
12.1

049.0


IRI

II
IR

 
Table 1- The rank of effective principles factors on participation management system 

 بر سیستم مديريت مشاركتی بندی عوامل اصلی مؤثراولويت –0جدول 
Ranking Weight Principle Factors Symbol 

2 0.248 Organizational Structure A 

1 0.292 Managerial Factors B 

3 0.198 Administer Factors C 

5 0.116 Information Technology D 

4 0.146 Approach to Participation E 
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Table 2- Inconsistency Random Index (I.R.I ) 
 شاخص نرخ ناسازگاری -8جدول 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N 

1.51 1.45 1.42 1.32 1.24 1.12 0.9 0.58 0 0 I.R.I 

)شاخص ناسازگاری تصادفی( مقداری است که از جدول  IRIدر اینجا 
برابر  n=5شود. که این مقدار برای ماتریس با بعد مربوطه استخراج می

 باشد. در نهایت نرخ ناسازگاری ماتریس مورد نظر برابرمی 02/0با 
(0.04=IR است و چون این مقدار کمتر از )1.0(است 0/2( IR 

 بنابراین در مقایسات زوجی، سازگاری وجود دارد.
 

در این مرحله به محاسبه وزن عوامل فرعی مؤثر در هر زیرگروه 
 باشد:شرح میشود که نتایج بدین پرداخته می

 
دهد ( نشان می2عوامل فرعی مدیریتی )جدول  هایوزننتایج محاسبه 

در رتبه  205/2که عامل وجود اعتماد کافی در مدیران با وزن نسبی 
های ارتباطی در مدیران با وزن اول و پس از آن عامل وجود مهارت

در رتبه دوم و عامل وجود قدرت پذیرش ریسک با وزن  205/2نسبی 
در رتبه سوم و عامل عدم اعمال مدیریت با تفکر  226/2بی نس

در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد.  222/2دستوری و آمرانه با وزن نسبی 
تا حدودی با نتایج  Jahani Bahmaniry (2015)نتایج پژوهش 

 باشد.سو میتحقیق حاضر هم
 

رعی ساختار سازمانی ـوامل فــع هایوزننتایج تحلیل محاسبه 
دهد که عامل وجود اهداف سازمانی مشخص و ( نشان می5جدول )

در رتبه اول و پس از آن عامل رعایت  502/2روشن با وزن نسبی 
در رتبه دوم و عامل عدم  220/2عدالت، انصاف و برابری با وزن نسبی 

در رتبه سوم و عامل  069/2جایی مکرر مدیران با وزن نسبی جابه
در رتبه  008/2در سازمان با وزن نسبی ضعف امور پژوهش و تحقیق 
  Jahani Bahmaniry (2015)پژوهشچهارم اهمیت قرار دارد. نتایج 

 باشد.سو میتا حدودی با نتایج تحقیق حاضر هم
 

( 5نتایج تحلیل محاسبه اوزان عوامل فرعی اجرایی )جدول شماره 
ها با وزن دهد که عامل پرداخت به موقع پاداش و مشوقنشان می

در رتبه اول و پس از آن عامل دستوری نبودن مشارکت  252/2نسبی 
در رتبه دوم و عامل  250/2در نظام مدیریت مشارکتی با وزن نسبی 

ریزی شده جهت پیگیری نظام مدیریت برگزاری جلسات برنامه
در رتبه سوم و عامل عدم ضعف  207/2مشارکتی با وزن نسبی 

در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد. نتایج  092/2ها با وزن نسبی نامهینآی
تا حدودی با نتایج تحقیق  Jahani Bahmaniry (2015)پژوهش 
 باشد.سو میحاضر هم

 

Table 3- The rank of sub-factors (managerial factors) 
 بندی زيرمعیارهای )عامل مديريتی(رتبه -3جدول 

Ranking Weight Sub- Factors Symbol 
3 0.226 Risk Acceptance B1 

1 0.315 Managers Trust B2 

4 0.220 Cooperative Management B3 

2 0.239 Managers Communications B4 

 
Table 4- The rank of sub-factors (structural factors) 

 بندی زيرمعیارهای )عوامل ساختاری(رتبه -5جدول 

Ranking Weight Sub- Factors Symbol 
2 0.301 Justice and Farness A1 

3 0.169 Turnover of Managers A2 

4 0.118 R & D in organization A3 

1 0.412 Clear Objectives A4 

 

Table 5- The rank of sub-factors (executive factors) 
 بندی زيرمعیارهای )عوامل اجرايی(رتبه -0جدول 

Ranking Weight Sub- Factors Symbol 
4 0.190 Weakness of Laws C1 

1 0.353 Pay of Awards C2 

2 0.241 Non-Mandatory Participation C3 

3 0.190 Follow-up Meetings in Organization C4 
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ه مشارکت ــوامل فرعی نگرش بــنتایج تحلیل محاسبه اوزان ع
رکت دهد که عامل نگرش مثبت مدیران به مشا( نشان می6)جدول 

در رتبه اول و پس از آن عامل  250/2گیری با وزن نسبی در تصمیم
در رتبه  222/2جو سازمانی متناسب با فرهنگ مشارکت با وزن نسبی 

کنندگان در های سازمانی برای مشارکتدوم و عامل مشوق
در رتبه سوم و عامل نگرش مثبت  228/2گیری با وزن نسبی تصمیم

در رتبه  220/2نسبی  گیری با وزنمیمکارکنان به مشارکت در تص
 Jahani Bahmaniry (2015)چهارم اهمیت قرار دارد. نتایج پژوهش 

 باشد.سو میتا حدودی با نتایج تحقیق حاضر هم
 

عوامل فرعی فناوری اطالعات )جدول  هایوزننتایج تحلیل محاسبه 
تی اهای اطالعکارگیری از سیستمهدهد که عامل آموزش ب( نشان می7

در رتبه اول و پس از آن عامل تمایل به  292/2با وزن نسبی 
در رتبه دوم و  250/2گذاری دانش در سازمان با وزن نسبی اشتراک

های اطالعاتی در راستای نظام مدیریت مشارکتی با وزن عامل سیستم
در رتبه سوم و عامل تجهیزات مرتبط با فناوری اطالعات  250/2نسبی 

در رتبه چهارم  206/2نسبی  مدیریت مشارکتی با وزن در راستای نظام
تا  Jahani Bahmaniry (2015)اهمیت قرار دارد. نتایج پژوهش 
 باشد.سو میحدودی با نتایج تحقیق حاضر هم

 
بندی، وزن نهایی و مقایسه کلیه عوامل فرعی در این قسمت به رتبه

وزن  ،یقهای تحقهپردازیم. بنابر یافتمؤثر بر نظام مدیریت مشارکت می
 8و رتبه نهایی کلیه عوامل فرعی به شرح مندرج در جدول شماره 

 باشد.می
 

Table 6- The rank of sub-factors (approach to participation) 

 بندی زيرمعیارهای )عوامل رويکرد به مشاركت(رتبه -0جدول 
Ranking Weight Sub- Factors Symbol 

1 0.341 Managers Approach to Centralization  E1 

4 0.201 Employees Approach to Centralization E2 

3 0.228 Organizational Award E3 

2 0.230 Organizational Culture E4 

 

Table 7- The rank of sub-factors (Informational Technology) 
 عات(بندی زيرمعیارهای )عوامل فناوری اطالرتبه -7جدول 

Ranking Weight Sub- Factors Symbol 
3 0.241 MIS in Participation D1 

4 0.261 IT in Participation D2 

1 0.292 Education for MIS D3 

2 0.251 Knowledge Management D4 

 

Teble 8- Final weights and ranking for all minor factors affecting Participation Management 
 بندی كلیه عوامل فرعی مؤثر بر نظام مديريت مشاركتیوزن نهايی و رتبه -8جدول 

Ranking Weight  Principle Factors Sub-Factors 
3 0.075 

Organizational Structure 

A1 

11 0.042 A2 

16 0.029 A3 

1 0.102 A4 

6 0.066 

Managerial Factors 

B1 

2 0.092 B2 
7 0.064 B3 

4 0.070 B4 

12 0.038 

Executive Factors 

C1 

5 0.069 C2 

9 0.048 C3 

10 0.043 C4 

18 0.027 

Informational Technology 

D1 

19 0.025 D2 

13* 0.034 D3 

17 0.028 D4 

8 0.050 

Approach to Partnership 

E1 

15 0.030 E2 

14 0.033 E3 
13* 0.034 E4 

 * رتبه یکسان     
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دهد که عامل وجود اهداف سازمانی ( نشان می8نتایج تحلیل )جدول 
در رتبه اول و پس از آن عامل  022/2مشخص و روشن با وزن نسبی 

در رتبه دوم رعایت  292/2وجود اعتماد کافی در مدیران با وزن نسبی 
در رتبه سوم و وجود  275/2عدالت، انصاف و برابری با وزن نسبی 

در رتبه چهارم و  272/2های ارتباطی در مدیران با وزن نسبی هارتم
در رتبه پنجم  269/2ها با وزن نسبی پرداخت به موقع پاداش و مشوق

در رتبه ششم و  266/2و وجود قدرت پذیرش ریسک با وزن نسبی 
در  265/2عدم اعمال مدیریت با تفکر دستوری و آمرانه با وزن نسبی 

با وزن  گیریمثبت مدیران به مشارکت در تصمیم رتبه هفتم و نگرش
هشتم و دستوری نبودن مشارکت در نظام  در رتبه 252/2نسبی 

در رتبه نهم و برگزاری جلسات  258/2مدیریت مشارکتی با وزن نسبی 
ی بریزی شده جهت پیگیری نظام مدیریت مشارکتی با وزن نسبرنامه
مدیران با وزن نسبی  جایی مکرردر رتبه دهم و عدم جابه 252/2
 228/2ها با وزن نسبی نامهیندر رتبه یازدهم و عدم ضعف آی 252/2

های اطالعاتی و جو کارگیری از سیستمهدر رتبه دوازدهم و آموزش ب
 225/2سازمانی متناسب با فرهنگ مشارکت هر دو عامل با وزن نسبی 

ی های سازمانی برااند و مشوققرار گرفته در رتبه سیزدهم
در رتبه  222/2گیری با وزن نسبی کنندگان در تصمیممشارکت

وزن  گیری باچهاردهم و نگرش مثبت کارکنان به مشارکت در تصمیم
در رتبه پانزدهم و ضعف امور پژوهش و تحقیق در  222/2نسبی 

در رتبه شانزدهم و تمایل به  229/2سازمان با وزن نسبی 
در رتبه هفدهم  228/2ن نسبی گذاری دانش در سازمان با وزاشتراک

های اطالعاتی در راستای نظام مدیریت مشارکتی با وزن و سیستم
در رتبه هجدهم و تجهیزات مرتبط با فناوری اطالعات  227/2نسبی 

در رتبه نوزدهم  225/2در راستای نظام مدیریت مشارکتی با وزن نسبی 
 اهمیت قرار دارد. 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه -0

ی ترین نیازهای فطری، طبیعی و عاطفیت مشارکتی بر پایه عمیقمدیر
برد. لذا، انسان قرار دارد. هر انسانی از تفکر و حل مسائل لذت می

انسان با هر توانمندی، در هر رده سازمانی و با هر نظام فرهنگی الزم 
خ سفانه در جامعه ما پاسأاست به اندیشیدن و تفکر تشویق شود. مت

شارکت همه جانبه داده نشده است و با وجود اینکه تجارب مناسبی به م
ارزشمندی را از پیدایش تفکر نظام مشارکت در بسیاری از کشورها 

توان ردگیری کرد اما هنوز فاصله زیادی با اجرای مبتنی بر اصول می
خورد که این نکته خود ضرورت علمی و همه جانبه آن به چشم می

و اعمال  رسازیم و تالش پیگیر در بستتفکر جدی در فلسفه این نظا
 ,Imani and Ghourchianناپذیر ساخته است )موفق آنرا اجتناب

(. همانطور که پیشتر اشاره شد، نظام مشارکت در صنعت آب، 2016

ای آب های توسعهبیشتر مربوط به مشارکت مردمی در اجرای طرح
کز بر است؛ اما در این تحقیق محققان تالش کردند تا با تمر

ای گلستان، های مشارکت درون سازمانی در ادارۀ آب منطقهشاخص
 ها اقدام نمایند.بندی این شاخصبه شناسایی و رتبه

 
نتایج حاصل از عوامل مؤثر بر نظام مدیریت مشارکت با توجه به جدول 

گذار بر مدیریت ثیرده آن است که مهمترین عامل تأنشان دهن 8
ترین باشد و کم اهمیتساختار سازمانی می مشارکتی عوامل مدیریتی و

باشد. همچنین از میان ها فناوری اطالعات میعامل در بین گزینه
وجود اهداف سازمانی  عوامل فرعی شش عامل با اهمیت به ترتیب؛

مشخص و روشن، وجود اعتماد کافی در مدیران، رعایت عدالت، انصاف 
ران، پرداخت به موقع های ارتباطی در مدیو برابری، وجود مهارت

ها و ششمین عامل با اهمیت وجود قدرت پذیرش پاداش و مشوق
ترین عوامل فرعی سه عامل؛ تجهیزات باشد. کم اهمیتریسک می

مرتبط با فناوری اطالعات در راستای نظام مدیریت مشارکتی، 
های اطالعاتی در راستای نظام مدیریت مشارکتی و تمایل به سیستم
آخر را  باشند که به ترتیب سه رتبهی دانش در سازمان میگذاراشتراک

و  واالت اصلیهای تحقیق برای ستوجه به یافته اند. باکسب نموده
 گردد:شنهاداتی بشرح ذیل ارائه میفرعی پی

های مدیریت آشناسازی مدیران با مقوله ریسک و تقویت مهارت -
 ی آموزشی در راستایهاگیری از کارگاهریسک در بین مدیران با بهره

 مبحث ریسک،
گیری از های ارتباطی در میان مدیران با بهرهتقویت مهارت -

 های ارتباطی،و حضور اساتید مهارتهای آموزشی کارگاه
های زمانی مشخص در های سازمانی مدیران برای دورهتثبیت پست -

 م جابجایی مکرر مدیران در سازمان،سازمان به منظور عد
کارکنان در نظام مدیریت مشارکتی به عنوان یک فعالیت  مشارکت -

 ،این فعالیت مورد تشویق قرار گیردداوطلبانه تلقی گردد و شرکت در 
ریزی شده و مدون جهت پیگیری نظام برگزاری جلسات برنامه -

موجود و مقایسه آن با وضع  مدیریت مشارکتی و کنترل وضعیت
 مطلوب،

 گیری توسطبه مشارکت در تصمیمهمواره نگرش مثبت مدیران  -
ازی سکننده در پیادهاز عوامل تقویتتواند به عنوان یکی کارکنان می

 ریت مشارکتی در سازمان مطرح باشد،مدی
گیری از های مناسب برای کارکنان در راستای بهرهآموزش -

ات مرتبط با نظام مدیریت های اطالعاتی و فناوری اطالعسیستم
 مشارکتی،

 ظام مدیریت مشارکتی برای کارکنان،سازی و تبیین نگفرهن -
 تر،یابی به سازگاری بیشمنظور دستشناسایی انتظارات مدیران به  -
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لحاظ نمودن میزان مشارکت در نظام مدیریت مشارکتی در نمره  -
ارزشیابی مشارکت کننده به عنوان نوعی پاداش غیرمادی در جهت 

 این فرآیند، نان دراستمرار مشارکت هر چه بیشتر کارک
به آنها جهت  و کمک شناسایی افراد خلق و نوآور در سازمان -

 مشارکت هر چه بیشتر،
شناسایی عوامل بازدارنده و موانع موجود بر سر راه موفقیت نظام  -
 شنهادات و اقدام در جهت رفع آنهاپی
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1- Participative Management 

2- Analytic Hierarchy Process (AHP) 
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