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با خالقیت و  سنجی آنمشارکت و ارتباط بندی موانع توسعهاولویت

 علق سازمانیت
 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ،آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحولدانش، مریم کارآموزیان -1

 M.Karamoozian@yahoo.com -ایران ،کرمان

 نایرا ،استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، هدایت تیرگر -2
 

سنجی آن با خالقیت و تعلق سازمانی در بندی موانع توسعه مشارکت و ارتباطهدف این پژوهش اولویت -چکیده

-باشد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی و روش همبستگی میکارکنان شرکت پرسی ایران گاز جنوب شرق می

نفر است. که با  121ان گاز جنوب شرق به تعداد باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت پرسی ایر

پرسشنامه موانع مشارکت با روایی  3نفر انتخاب شد. در این تحقیق از  121استفاده از روش سرشماری حجم نمونه تعداد 

پایایی  و 24/1و پرسشنامه خالقیت با روایی  344/1و پایایی  22/1، پرسشنامه تعلق سازمانی با روایی 333/1و پایایی  23/1

 -و ضرایب همبستگی  پیرسون SPSS ، PLSافزار آوری شده با استفاده از نرماستفاده شده است. اطالعات جمع 334/1

بین موانع توسعه مشارکت کارکنان و اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که 

بینی کننده میزان خالقیت سازمانی، موانع و مهمترین پیش ری وجود داردداخالقیت سازمانی آنها رابطه خطی معنی

و  داری وجود داردبین موانع توسعه مشارکت کارکنان و تعلق سازمانی آنها رابطه خطی معنیباشد. همچنین محیطی می

باشد. بین موانع طی میسازمانی و موانع محی -بینی کننده میزان تعلق سازمانی به ترتیب موانع فرهنگی مهمترین پیش

داری سازمانی، موانع محیطی و موانع فردی مشارکت کارکنان و خالقیت سازمانی آنها رابطه مستقیم و معنی -فرهنگی 

سازمانی، موانع محیطی و موانع فردی مشارکت کارکنان و تعلق سازمانی آنها رابطه  -وجود دارد و بین موانع فرهنگی 

 دارد. داری وجودمستقیم و معنی

 موانع توسعه مشارکت، خالقیت، تعلق سازمانی واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه

ها داشته و الزمه موفقیت هر سازمانی داشتن نیروی انسانی ای در سازمانامروزه منابع انسانی نقش و اهمیت ویژه

سازمان روح دمیده، آن نیروهای انسانی با داشتن قوه تفكر و اندیشه در کالبد  .باکیفیت، خالق و با انگیزه است

ندارند، بلكه اداره  تنها مفهومی ها بدون وجود نیروی انسانی نهسازمان. کنندرا به حرکت درآورده و اداره می
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افزار، ای از سختها و تبدیل آنها به تودهآنها نیز میسر نخواهد بود. حتی با وجود پیشرفت تكنولوژی سازمان

این اساس منابع  ملی حیاتی و راهبردی در بقای سازمان، کامالً مشهود است. برهمچنان نقش انسان به عنوان عا

که به تصمیمات سازمانی شكل داده،  آیند چراهای امروزی به شمار میانسانی ارزشمندترین منبع سازمان

ش مهمی های پویا که نقبخشند. یكی از نظاموری را عینیت میمسایل و مشكالت سازمان را حل نموده و بهره

در توسعه منابع انسانی و در نتیجه فرآیند توسعه سازمان دارد، نظام مشارکت است. این نظام مدیریتی به عنوان 

های موفق خود را گذرانیده است؛ یک نظام مطلوب و کارآمد هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی آزمون

توسعه کامالً مورد استفاده بوده و از جایگاه و هم اکنون در کشورهای پیشرفته و نیز در کشورهای در حال 

باشد و هرگونه توفیق که منابع انسانی از عوامل زیربنایی فرآیند توسعه می مناسبی برخوردار است. از آنجائی

رو، اهمیت و ضرورت در فرایند توسعه پایدار یک سازمان مشروط به توفیق در توسعه منابع انسانی است، از این

، ترجمه محمد علی، 1شود )پلونكت و فورنیههای مدیریتی توسعه دهنده منابع انسانی آشكار میتوجه به نظام

ترین های متنوع و متفاوت باارزشخالقیت (. کارکنان هر سازمان به دلیل داشتن نظرات، افكار و23: 1331

تواند به این سرمایه با می هایی کهتوان گفت یكی از مدیریتآیند. به همین منظور میها به حساب میسرمایه

متناسب با خصوصیات و روحیات آنها، هویت ببخشد مدیریت مشارکتی است. در این نوع مدیریت به  ارزش و

ها، شود. ارزش دادن به اندیشهنیروی انسانی تنها به عنوان ابزاری جهت نیل به اهداف سازمان نگریسته نمی

سازی آنها برای های امور سازمان به فعالگیریدن آنها در تصمیمها، آموزش، مشارکت داپیشنهادها، خالقیت

 (.23: 1322ای و ناصحی فرد، کند )افجهتر اهداف سازمانی کمک میتحقق کارآمدتر و اثربخش

تواند باشد  كی از آثار عدم مشارکت کارکنان در توسعه سازمان کاهش خالقیت در بین کارکنان میی

(. خالقیت به عنوان یک نیاز عالیه بشری در تمام مراحل زندگی مطرح است 31: 1322ای و ناصحی فرد، )افجه

دار در فكر و اندیشه انسان به طوری که حائز یک توانایی در ترکیب عوامل و عبارت است از تحوالت دامنه

 خالقیت به (.41: 1324عادت و صادقی، )س شودقبلی به طرق جدید و ارائه فكر و طرحی نوین برای بهبود می

های فكری نظری و به های جدید و ترکیب آنها با یكدیگر و بیشتر در جنبهها و ایدهمعنای توانایی تولید اندیشه

رود. دکتر سی لندا در کتاب از تضاد به سوی های ذهنی و طراحی قبل از عمل به کار میاصطالح فعالیت

داند. )بوهم، ترجمه کند و تضاد را اکسیژن خالقیت مییخالقیت به ارتباطی قوی میان تضاد و خالقیت اشاره م

( .با این حال خالقیت را نباید به موضع یا مشاغلی خاص محدود دانست، بلكه آن ویژگی 12: 1321نژاد، حسین

                                                           
1- Plonket and Fournieh 
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در ارتباط با اهمیت خالقیت توجه به این  شود.های گوناگون دیده میاست که در افراد گوناگونی به صورت

های ترین اهداف تعلیم و تربیت را در تمام سطوح و مقاطع و دوراندی است که یكی از عالیموضوع تا ح

اند. و این به نوبه خود آموزان و کارکنان تعریف کردهزندگی، ایجاد توانایی خالقیت و آفرینندگی در دانش

-است، را بیان میگیرد برای بروز خالقیت ضروری اهمیت شرایط و محیطی را که آموزش در آن صورت می

گیرندگان برای آموزان باید کادر آموزش و همه کارکنان و تصمیمکند. و برای بروز خالقیت در بین دانش

(. خالقیت عاملی است که نیازمند فضای 32: 1322نسب، آموزش و پرورش دارای روحیه خالق باشند )حسینی

آید و نیل به هدفی خاص به وجود می رایمناسب و ترکیب مطلوبی از عوامل مختلف در شرایطی معین ب

رسد هرچه شرایط رایط حاکم بر سازمان دارد، به طوری که به نظر میـازمانی و شـس ارتباط نزدیكی با جو

شود. باشد، به نحوی که باعث ایجاد تعهد در نیروی انسانی شود بر میزان آن افزوده میتر تر و مناسبلآایده

هستند که مدیران آنها بر آموزش نیروی انسانی  ها آنهاییها و شرکتترین سازمانموفق دهد،مطالعات نشان می

ی بهتر کار کردن، حفظ کیفیت استاندارد و ایجاد و باال بردن مهارت کارکنان خود توجه ویژه داشته و انگیزه

 (. 32: 1323)شریفی،  اندهای کارکنان را در سازمان فراهم آوردهرشد و خالقیت فضا برای

تواند از عواقب دیگر مشارکت ندادن کارکنان در امور اصلی سازمان، کاهش حس تعلق آنها به سازمان می

شان ها به شغلكی از عوامل پنهان، ولی تاثیرگذار در رفتار شغلی کارکنان، میزان احساس تعلق آنی باشد،

ه در بخش خصوصی قابل توجه است. اما است. توجه به احساس تعلق نیروی انسانی چه در بخش دولتی و چ

های کشور، وضعیت احساس تعلق سازمانی کارکنان در سطح مطلوبی نیست. عدم در بسیاری از سازمان

تواند پیامدهای نامطلوبی نظیر تمایل به ترک خدمت، احساس تعلق سازمانی کارکنان نسبت به شغلشان می

(. از 22: 1322... گردد )آبیلی و همكاران،  موفقیت شغلی وغیبت زیاد، عدم کارایی و عملكرد مطلوب، عدم 

شود مورد توجه قرار این رو الزم است عواملی که سبب کاهش یا افزایش احساس تعلق سازمانی کارکنان می

 گیرد. 

دلبستگی شناختی و عاطفی بین فرد و سازمان است که بر درک رفتار خود احساس تعلق سازمانی به معنای 

ها، تعلق سازمانی عناصر شناختی، عاطفی و رفتار دارد. احساس تعلق گذارد. درست مثل نگرشاثر می فرد نیز

ی مساعتواند اعضای گروه را برای عمل کردن بخاطر منافع و عالئق گروه برانگیزد و همكاری و تشریک می
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ن احساس تعلق سازمانی هیچ شان به سطح گروه بهبود ببخشد، بدوآنها را با تغییر خودانگاره و خودپنداره

 (.32: 2114و همكاران،  1شود )پیرسشود و ارتباطات سازنده نمیارتباط عاطفی در سازمان نتیجه بخش نمی

گیری مدیران و تعیین عوامل سنجش مشارکت کارکنان در تصمیم"پژوهشی با هدف ( 1334اکرامی )

-های تحقیق، میزان مشارکت کارکنان در تصمیمافتهبق ی. طاست دادهانجام  "مرتبط با آن در یک نهاد دولتی

گیری مدیران، کمتر از سطح متوسط است؛ به غیر از متغیرهای جنسیت و پست سازمانی، متغیرهای تحصیالت، 

 .گیری مدیران رابطه نداردسن و تجربه خدمتی کارکنان با مشارکت آنها در تصمیم

 "اهكارهای مشارکت کارکنان درشهرداری ارومیهر نع وبررسی موا"( در پژوهشی با عنوان 1334عباسی )

بین ساختارسازمانی با  -2 دار وجود داردین مدیریت سازمان با مشارکت کارکنان ارتباط معنیب -1 نشان داد

های سازمان با مشارکت کارکنان ارزش بین فرهنگ و -3دار وجود دارد مشارکت کارکنان ارتباط معنی

 دار وجود دارد.معنی ارتباط بین توانایی کارکنان با مشارکت آنها -4دارد  دار وجودارتباط معنی

کارکنان و خالقیت سازمانی بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت "به  یتحقیق ( در1333غالمی سامان )

ل پرداخته است که سواالت تحقیق براساس مد "در نظام پیشنهادات در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

. عوامل 2 انتظارات .1 مفهومی حول پنج محور عوامل درون سازمانی اثرگذار بر مدیریت مشارکتی شامل

عوامل اجرای تمرکز یافته و سواالت  .3 فردیعوامل  .1 عوامل مدیریتی .4 ساختار سازمانی فرهنگی .3 محیطی

 421ماری آنمونه از جامعه  رنف 211سنجشی مطرح است.  یک تحقیق توصیفی و ن در فرایندآهای و فرضیه

مده آتک متغیره به توصیف و استنباط در   tزمونآهای حد مرکزی و تعیین شاخص و هاپرسشنامه نفری با ابزار

و باشد. های تحقیق همه عوامل موثر بر مشارکت کارکنان بر خالقیت سازمانی تاثیرگذار میبراساس یافته است.

عوامل پنج گانه درون سازمانی اشاره شده سطح مشارکت کارکنان و  نتیجه گرفته شده است که هریک از

اجرای نظام پیشنهادات افزایش داده و از دیدگاه  مدیران جهاد کشاورزی استان مازندران را در زمینه استقرار و

 .دار استداری عوامل درونی سازمان جهاد کشاورزی و مشارکت کارکنان معنیها سطح معنیزمودنیآمثبت 

-تیالعدر ف وجاسر یهش حلسم ایروهین اننارکک تارکشم عوانم یررسب"( 1333رضایی ) شژوهپ دفه

 (1331) ونسكو ج یادبورد و گراوفک تراغف اتاوق دهازدارنب لوامع براتم هلسلس دلم قطب "یورزش ایه

رار د قیایورد تم حلسم ایروهین اننارکک نیدر ب تراغف اتاوق یبراتم هلسلس دل، مشژوهپ جایتن قطب. داشبیم

                                                           
1- Pierce 
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، اول تویدر اول اریتاخس دهازدارنب لوامد از: عنارتبع بیرتت هب جایتن اسراسب دلم نای ایهتویو اول ترفگن

  .ترفرار گق ومس تویدر اول ردیف نیب دهازدارنب لوامع تایهو در ن دوم تویدر اول ردیف دهازدارنب عوانم

 ورزش در ناجا کارکنان مشارکت مؤثر عوامل"( در پژوهشی با عنوان 1332جعفری نیكو و همكاران )

 نیروی کل ستاد پرسنل کلیه تحقیق، این آماری یپرداختند. جامعه "رضایت مشتری نیک سنجشتك همگانی با

تعداد  به و مورگان جدول ز ا استفاده با آماری یجامعه تعداد به توجه با آماری ینمونه. انتظامی هستند

 یها پرسشنامهداده آوریجمع ابزار. شد مشخص بود مردان %31،3 و زنان %23،1 که نفر یک و سیصدوپنجاه

 از عوامل از هریک رعایت اولویت و نتایج نشان داد اهمیت. بود لیكرت ارزشی پنج مقیاس با محقق ساخته

 .کرد استفاده آنها از ریزیبرنامه و ی مناسب راهكارها یارائه در و برده پی ورزش مدیران دیدگاه

توسعه  در کارکنان مشارکت راهكارهای افزایش ارائه بررسی"( در تحقیقی با عنوان 1332) نادی و معینی

پرداختند. جامعه آماری شامل کلیه سرپرستان و کارشناسان شرکت  "اصفهان آهنذوب شرکت جانبههمه

گیری تصادفی ساده برگزیده شدند. باشد که به روش نمونهنفر می 323ذوب آهن اصفهان و حجم نمونه برابر 

سوال بسته پاسخ بوده و  41استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که حاوی ها و اطالعات با گردآوری داده

صورت گرفته. نتایج نشان داد که راهكارهای افزایش مشارکت با استفاده از نظام پیشنهادات، تعلق سازمانی، 

تیمی، شورای کاری، مالكیت کارکنان، آزادی صنعتی و مذاکرات  های خودگردان، کارهای کیفیت، تیمحلقه

 دسته جمعی باالتر از سطح متوسط بوده است.

گیری شرکت شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم"( به 1331رسولی )

پس از تبیین مفاهیم و ادبیات پیشینه موضوع، چهار مولفه فردگرایی، نیازهای امنیتی،  پرداخت. "مخابرات ایران

عنوان موانع اصلی مشارکت کارکنان در فرایند یدگاه منفی زیردستان بهنیازهای فیزیولوژیكی، و د

ها در شرکت مزبور، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته گیری مفروض شدند. برای بررسی این مولفهتصمیم

بود. نتایج حاصل از این مطالعه در سطح اطمینان  21/1استفاده گردید که ضریب آلفای کرونباخ آن برابر با 

کنند. در این های مذکور همگی در زمینه مشارکت کارکنان مانع تراشی می/. حاکی از آنست که مولفه31

بندی فریدمن، نیازهای ایمنی و نیازهای فیزیولوژیک از اهمیت بیشتری برخوردار میان، براساس آزمون رتبه

  .بوده و نگاه زیردستان و فرهنگ فردگرایی در مراتب بعدی قرار دارند

 در سازمانی رابطه بین مشارکت و خالقیت"( در پژوهشی با عنوان 1331) حسین علیزاده مقدم و سیعبا

پرداختند. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان اداری و  ")ره( تهران میان کارکنان بیمارستان امام خمینی



  

 9315ماه بهمن  و دو،سیشماره                                                              های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

139 
 

به تعداد  %31آماری با سطح  نفر( که از این جامعه، حجم نمونه 2123) درمانی بیمارستان امام خمینی ره تهران

و میزان  %44/13نفر و به روش تصادفی انتخاب گردید. نتایج نشان داد که میزان مشارکت سازمانی  114

بوده و بین مشارکت سازمانی و خالقیت سازمانی و همچنین زیر متغییرهای آنها  %33/12خالقیت سازمانی 

 ( وجود داشت.>111/1p) رابطه مثبت و معناداری

 مصرف تعاونی هایشرکت در مشارکت بر مؤثر عوامل بررسی"( در تحقیقی با عنوان 1331) مقصودی 

 پرداختند. رویكرد "کرمان استان ترابری و ادارة راه کارکنان مصرف تعاونی شرکت: موردی هکارمندی مطالع

 با اطالعات ردآوریگ. است شده استفاده نیز کمی هایروش از اما است، کیفی این پژوهش انجام در غالب

 .است گرفته انجام اسناد بررسی پرسشنامه طراحی شده و ای،مداخله غیر و مندمطالعة نظام انجام از گیریبهره

 مدیرعامل و بازرسان مدیره، هیئت اعضای همة با و است تصادفی پرسشنامه تكمیل جهت اعضا از گیرینمونه

 از گیریبهره و محتوا تحلیل از استفاده با نیز هاداده تحلیل. است گرفته انجام و طراحی شده هدفمند مصاحبة

 که اینظریه. بینجامد ایزمینه اینظریه به نهایت، در تا گرفته است انجام هامقوله قیاسی به کارگیری الگوی

 .شود به کارگرفته کارمندی مصرف هایتعاونی در اعضا مشارکت افزایش برای بتواند

 مشارکت معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی"ر تحقیق دیگری با عنوان ( د1322اسدی )بنی

که اجزاء مدیریت مشارکتی معلمان و اجزاء رفتار جامعه مدنی هر کدام در سه سطح مورد  "آموزاندانش 

توجه به دهد و با گیری قرار گرفته است که نتیجه آن همبستگی مستقیم بین دو متغیر تحقیق را نشان میاندازه

های ایجاد مشارکت توسط مدیران را در توسعه توان میزان توانایی و انگیزش الزم و زمینهنتایج بدست آمده می

 نظام مشارکت تاثیرگذار دانست.

مشارکت کارکنان و مقاومت کارکنان در برابر تغییر در "( در پژوهش دیگری با عنوان 1322آصفی )

رابطه بین مدیریت مشارکتی و مقاومت  "بیت بدنی آموزش و پرورشسازمان تربیت بدنی و اداره کل تر

کارکنان در برابر تغییر را مورد بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر رابطه منفی ومعكوس بین دو متغیر در هر 

دهد یعنی اینكه مدیریت مشارکتی زمینه کم شدن مقاومت کارکنان در دو سازمان مورد بررسی را نشان می

گیری گذاری، مشارکت در تصمیمریزی و هدفشود و همچنین بین مشارکت در برنامهتغییر را باعث می برابر

و حل مساله، مشارکت در کنترل و نظارت و مشارکت در اجرا با مقاومت در برابر تغییر نیز رابطه منفی و 

توان با های جدید میامهتوان نتیجه گرفت برای تغییر در سازمان و ارائه برنمعكوس وجود دارد که می

 ها را در برابر تغییرات کم کرد و از بین برد.ها مقاومت آنگیریمشارکت کارکنان در تصمیم
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نقش مشارکت شهروندی، شایسته ساالری ساختارهای "( در پژوهشی با عنوان 1321) پرور و عریضیگل

 های الفنندگان در تحقیق از شرکتکپرداختند. شرکت "هاسازمانی در رفتار و نگرش کارکنان سازمان

گیری اند که به شیوه نمونهنفر در سراسر ایران بوده 433)سنتی(  های بنفر و از شرکت 1222)بورکراتیک( 

ای انتخاب شدند. پنج پرسشنامه برای سنجش شایسته ساالری، مشارکت شهروندی، رفتار تصادفی چند مرحله

تماد به همكاران در پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که سازمانی، تعهد پیوستگی و اع –مدنی 

های گروه الف )به عنوان متغییر تصنعی( شایسته ساالری قادر بینی رفتار مدنی و سازمانی در شرکتبرای پیش

ته سازمانی تاثیر شایس –های گروه الف وجود رفتارهای مدنی بینی متغیر است. همچنین در شرکتبه پیش

)و نه با  ساالری بر مشارکت شهروندی، پس از کنترل شایسته ساالری با تعهد پیوستگی و اعتماد به همكاران

 سازمانی( ارتباط داشته است. –رفتار مدنی 

وری و نوآوری در اثر مدیریت مشارکتی بر بهره"( در پژوهشی تحت عنوان 1324زاده و همكاران )حسن

وری و نوآوری در شرکت مخابرات میزان تأثیر مدیریت به سبک مشارکتی بر بهرهبه دنبال تعیین  "هاسازمان

یابی، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره مخابرات شهرستان اند، روش پژوهش زمینهشهرستان ساری بوده

آوری گیری تصادفی ساده بوده است، ابزار گردزن( و روش نمونه 24مرد و  33) نفر 31ساری، حجم نمونه 

استفاده شده است، نتایج این  PLSو  SPSSافزار ها پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرمداده

-پژوهش حاکی از آن است که مدیریت به سبک مشارکتی با افزایش کارایی کارکنان، کاهش هزینه و صرفه

 پذیری رابطه دارد.و مسئولیت جویی در هزینه اداری، افزایش خالقیت و نوآوری کارکنان و رضایت شغلی

یک   بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر اثربخشی کارکنان"( در پژوهشی با عنوان 1321) لباف و رنجبر

در پی ارزیابی و تعیین میزان تأثیر مدیریت مشارکتی بر افزایش اثربخشی کارکنان و همچنین  "شرکت تولیدی

-مدیریت مشارکتی در افزایش حس تعهد و مسئولیتسه هدف فرعی با عناوین تعیین میزان تأثیر 

کارکنان، کاهش مقاومت منفی کارکنان در برابر تغییرات سازمان و افزایش انگیزه به کار در کارکنان   پذیری

نفر از کارکنان و مدیران یک  143روش تحقیق پیمایشی تحلیلی از نوع همبستگی و جامعه آماری  اند؛بوده

گیری داشته بوده است که به گفته محققان در زمینه مدیریت مشارکتی موفقیت چشمشرکت تولیدی ایرانی 

 شده استفاده از پرسشنامه هاآوری دادهجمع و برای گیری تصادفی سادهروش نمونه نفر، 21است؛ حجم نمونه 

 ذیریپسئولیتم و تعهد حس افزایش باعث مشارکتی مدیریت های پژوهش بیانگر این است کهیافته. است
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شود؛ شود؛ مدیریت مشارکتی باعث کاهش مقاومت منفی کارکنان در برابر تغییرات سازمان میمی کارکنان

 شود.مدیریت مشارکتی باعث افزایش انگیزه به کار در کارکنان می

گیری به عنوان یک استراتژی برای مشارکت در تصمیم"( در پژوهشی تحت عنوان 2114) 1جكسون

انجام شده است  "بط با شغل که با روش چهار گروه سالمون و با استفاده از دو پس آزمونکاهش فشارهای مرت

تأثیر مشارکت را بر کارمندان دفتری و پرستاران مورد بررسی قرار داده و نتیجه مطالعات وی نشان داده که 

ها گیریدر تصمیممشارکت بر تضاد و دوگانگی نقش و نفوذ دریافت شده تأثیر منفی دارد و مشارکت افراد 

 (1332عامل تعیین کننده کاهش فشارهای شغلی است )به نقل از نادی، 

را مورد بررسی قرار داد. نتایج وی نشان  "رابطه بین مشارکتی کارکنان و افزایش خالقیت"( 2113) 2تاچر

)به نقل از  شودداد که انجام کارهای مدیران به صورت گروهی موجب افزایش خالقیت در افراد سازمان می

 موفق اجرای اصلی موانع" پیمایشی انجام با خود پژوهش در (2112) 3آلبرت (1332نادی، 
-پرسش از آن در که اندکرده بررسی را "گکنهنگ و پكن در خصوصی - عمومی مشارکت

 شده استخراج پژوهشی ادبیات از که را مشارکت بالقوه مانع 13 است شده خواسته شوندگان
 نبود مذاکرات، روند در زیاد تأخیر مانع سه تحقیق، هاییافته براساس. کنند ندیبرتبه است،
 عنوان به ترتیب به سیاسی مباحث و مناقشات دلیل به زیاد تأخیرات و کافی مهارت و تجربه
 بوده صادق نیز کنگهنگ در سوم و اول مورد که بوده پكن در مشارکت توسعه اصلی موانع
 .است

بررسی رابطه مشارکت کارکنان و اثربخشی "( در پژوهشی تحت عنوان 2111) 4تتنبام و مساریک

اند که مشارکت کارکنان در فرآیند حل مشكالت سازمان، عملكرد شغلی بهتر و به این نتیجه رسیده "کارکنان

ر کاهش به منظو  اثربخشی بیشتر را به همراه دارد. در این پژوهش با ایجاد زمینه مشارکت کارکنان در طراحی

و نتیجه آن شده که اگر کارکنان خود را در حل مسأله مسئول  ها، مسأله در سطح سازمان مطرح گردیدههزینه

کاری کاهش بدانند، در نتیجه این مشارکت عالوه بر افزایش تولید و بهبود کیفیت کاال، استعفاء، غیبت و کم

 (.1331 )به نقل از عباسی مقدم، گردده ایجاد مییابد و هماهنگی و تفاهم بیشتری میان مدیریت و اتحادیمی

                                                           
1- Jakson 

2- Thacher 

3- Albert 

4- Ttnebam & Mesarik 
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( حاکی از این است که مدیریت مشارکتی به ابعاد و نیازهای روانشناختی کار 2111) 1نتایج پژوهش کوک

دهد، روابط بین فردی دار بودن کار را افزایش میبدین ترتیب که آزادی عمل و معنی  دهد وپاسخ می

های های فردی با هدفکاهد، مشارکت در انطباق هدفاز انزوای اجتماعی میکند و تقویت می کارکنان را

ها شرکت داده گیریگیرد و در تصمیمسازمانی نقش مؤثری دارد، فردی که در سازمان طرف مشورت قرار می

ز کند )به نقل اهای خود قلمداد میهای سازمان را هدفداند و هدفشود، سازمان را متعلق به خود میمی

با ایجاد  "تأثیر مشارکت در پذیرش و تحوالت فنی"( در پژوهشی با عنوان 2113) 2رایس (1331مقصودی، 

زمینه مشارکت فعال کارکنان در ایجاد تغییرات ساختاری و فنی و با تأکید بر همكاری و تشریک مساعی 

فیت کاال، در کاهش مقاومت تواند عالوه بر افزایش تولید و بهبود کیکارکنان ثابت نموده که مشارکت می

  .منفی در برابر تغییرات نقش داشته باشد

نشان دادند  "رابطه تغییرات سازمانی با مشارکت کارکنان" ( در تحقیقی با عنوان2113) 3و هاتون فارنهام

 از ایجاد پس کارکنان مشارکت سطح روی بر را مخربی تواند اثرات مفید و یاکه ایجاد تغییرات سازمانی می

 کلیدی و آموزش آنها به عنوان عامل تغییر زمان در افراد و  لذا مدیریت مشارکت آورده وجود به جدید تغییر

میزان توانایی آنها برای  کارکنان، سازمانی مشارکت سطح افزایش با  که نمود بیان توانمی بنابراین باشد،می

 (.1331ز افزایش یابد )به نقل از عباسی مقدم، پذیری و تعلق سازمانی و نوآوری خالقیت سازمانی نیانطباق

مورد  "وری و انگیزش کارکناناثر مشارکت کارکنان در سازمان را بر بهره"( 2113) 4شاون و هاتفیلد

وری مطالعه قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که اجرای صحیح مدیریت مشارکتی در سازمان باعث افزایش بهره

 شود.زایش انگیزش کارکنان میو رضایت در سازمان و اف

 "رابطه بین سرمایه فكری با نوآوری و خالقیت منابع انسانی در سازمان"رسی ( به بر1334جهانیان )

جامعه آماری تمامی کارکنان، کارشناسان و  روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. پرداخت.

القیت و نوآوری کارکنان در سازمان رابطه مثبت و نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه فكری و خ مدیران

معناداری وجود دارد. به عبارتی دیگر، بین سرمایه فكری در ابعاد سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه 

چنین، بین سرمایه فكری در ابعاد یادشده ساختاری و خالقیت کارکنان رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. هم

                                                           
1- Cook 

2- Raiss 

3- Farnham & Horton 

4- Shawn and Hatfield 
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بعاد نوآوری محصول، نوآوری در فرایند و نوآوری کلی سازمانی رابطه مثبت و معناداری و نوآوری در ا

 .مشاهده شد

است. اخالق کار  "بررسی رابطه میان اخالق کار و خالقیت کارکنان" (1334مرادی )هدف از تحقیق 

باشد و نقش هر میشامل چهار بعد عالقه به کار، پشتكار در کار، روابط انسانی در کار و مشارکت در کار 

دو مؤلفه از اخالق کار نشان داد  هایافته مؤلفه در خالقیت کارکنان این سازمان مورد سنجش قرار گرفته است.

های پشتكار در کار و روابط شامل عالقه به کار و مشارکت در کار با خالقیت رابطه معناداری دارد. ولی مؤلفه

تأثیر سرمایة "بررسی ( 1334پرست )موذن و حق هدف تحقیق ی ندارد.انسانی در کار با خالقیت رابطه معنادار

دهد سرمایة اجتماعی با ابعاد اعتماد اجتماعی، نتایج این تحقیق نشان می. است "اجتماعی بر خالقیت کارکنان

بستگی جمعی، همدلی و مشارکت و هویت مشبكه و هنجار مشترک، تعاون و همكاری متقابل، انسجام و ه

  .داری بر خالقیت کارکنان داردأثیر مثبت و معنیجمعی، ت

های خالقیت در بررسی رابطه هوش هیجانی و مشارکت کاری با مولفه" ( به1333حدادی ) دف پژوهشه

های پژوهش نشان داد بین هوش هیجانی و خالقیت رابطه مثبت یافته پرداخته است. "شرکت مشهد نخ

نشان داد بین مشارکت با مولفه بسط با جزئیات خالقیت رابطه مثبت  ها همچنینیافته. معناداری وجود دارد

 .وجود دارد

ی انواع سبک تفكر و خالقیت سازمانی رابطه"( در تحقیقی به مطالعه و بررسی 1331) شهری و عسگری

اند. روش تحقیق به کار گرفته شده از نوع پرداخته "های آزاد اسالمی غرب استان مازندرانمدیران در دانشگاه

 های آمارگرفته و نتایج آن با شیوهها و اطالعات از طریق پرسشنامه صورت آوری دادههمبستگی بوده و جمع

که نتایج  برای آزمون فرضیات استفاده شد. spssافزار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل گردید و از نرم

های تفكر ترکیبی ی اصلی با دو فرضیه فرعی تایید گردید، یعنی بین سبکحاکی از آن است که ادعای فرضیه

گرا و گرا و آرمانهای تفكر تحلیلداری وجود دارد و سبکانی مدیران رابطه معنیگرا با خالقیت سازمو عمل

 ی معناداری با خالقیت سازمانی ندارند.گرا رابطهواقع

بررسی نقش فرهنگ سازمانی در ارتقای خالقیت "( با هدف 1331) و همكاران نتایج پژوهش احمدی

نفر از کارکنان وزارتخانه بهداشت،  433که بر روی  "یکارکنان وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشك

ای انتخاب شدند انجام گیری تصادفی طبقهدرمان و آموزش پزشكی در راستای اهداف پژوهش به روش نمونه

گرفت. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و خالقیت کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. رابطه 

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=+محمد+هادي+عسگري
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=معصومه+شهري
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=معصومه+شهري
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ت کارکنان و سطح تحصیالت مثبت و معنادار بود. ولی ارتباط معناداری بین سابقه خدمت و بین میزان خالقی

ها و باورهای توانند با توافق بر سر ارزشها میجنسیت با میزان خالقیت کارکنان وجود نداشت. بنابراین سازمان

کردن اهداف فردی و سازمانی موجود در سازمان )فرهنگ سازمانی(، تطابق با تغییر، هماهنگی در کار و همسو 

توانند اساس و معیار افزایش خالقیت افراد را، ریزان نیز نمیبه افزایش خالقیت کارکنان کمک نمایند و برنامه

 ریزی نمایند.بدون توجه به فرهنگ سازمانی پایه

نگیزش بررسی رابطه خالقیت سازمانی، استرس شغلی و ا" ( تحقیقی با عنوان1331حاجلو و همكاران )

همبستگی و جامعه آماری  - اند. روش انجام پژوهش، توصیفیانجام داده "پیشرفت با تعهد سازمانی پرستاران

نفر پرستار زن و  311ای بیمارستان(. از این جامعه به طور سهمیه 23های تبریز بوده )نیز کلیه پرستاران بیمارستان

های تعهد سازمانی مودای و پورتر، استرس یرها از پرسشنامهاند. برای سنجش متغمرد برای مطالعه انتخاب شده

شغلی وندردوف، خالقیت تورنس و انگیزش پیشرفت استیرز و برون استین استفاده شده. برای تجزیه و تحلیل 

متغیره به  آوری شده ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس چنداطالعات جمع

ها نشان داد که خالقیت سازمانی، استرس شغلی و انگیزش پیشرفت به خوبی توانستند دادهکار رفت. تحلیل 

بینی کنند. بین خالقیت سازمانی و انگیزش پیشرفت رابطه مثبت پیدا شد در تعهد سازمانی پرستاران را پیش

منفی به دست که بین خالقیت سازمانی و استرس شغلی و بین انگیزش پیشرفت و استرس شغلی رابطه حالی

 چنین مستخدمان رسمی در مقایسه با مستخدمان قراردادی تعهد سازمانی بیشتری را نشان دادند. آمد. هم

بررسی میزان خالقیت و نوآوری در سه اداره آموزش و "( پژوهشی با عنوان 1331زاده و همكاران )فتحی

ئه یک مدل پیشنهادی جهت افزایش و ارا "پرورش، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان شهرستان سیرجان

ها انجام دادند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای فرهنگ سازمانی، ساختار خالقیت و نوآوری در سازمان

ریزی با خالقیت دار وجود دارد و بین متغیر برنامهسازمانی و بعد اجتماعی با خالقیت و نوآوری رابطه معنی

دار وجود دارد و اولویت میزان خالقیت و نوآوری در سه سازمان تفاوت معنیدار وجود ندارد. بین رابطه معنی

 باشد. خالقیت و نوآوری به ترتیب اداره بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و سرانجام آموزش و پرورش می

بررسی رابطه جو سازمانی با استرس شغلی و خالقیت "با عنوان ( 1323) در پژوهشی که توسط زارع

جامعه آماری شامل کلیه کارکنان  انجام شد. "ی آموزش و پرورش استان آذربایجان غربیاداره کارکنان

نفر  432زن( بود. تعداد نمونه  21مرد و  1433نفر؛  1133) اداری آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

شدند. ابزارهای پژوهش ای انتخاب چند مرحله -ای گیری خوشه( بودند که با روش نمونه زن 33مرد و  413)
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کاغذی خالقیت عابدی  -، آزمون مداد Rice، استرس شغلی Croftو  Halpin نامه جو سازمانیشامل پرسش

نتایج نشان داد تاثیر جو سازمانی به طور کلی )به طور همزمان( بر استرس شغلی و خالقیت کارکنان در  است.

دار بود. تفاوت بین جو معنی 11/1زنان در سطح و در  11/1و به تفكیک در مردان در سطح  11/1سطح 

داری وجود دار بود، اما بین خالقیت و استرس با جنسیت تفاوت معنیمعنی 11/1سازمانی و جنسیت در سطح 

 .نداشت

 بررسی عوامل موثر بر خالقیت کارکنان در یكی از "( در پژوهشی به 2111) 1کریستینا و ادرونی

پرداختند. در این پژوهش از شیوه پرسشنامه پستی استفاده شد که در  "یتوانیاییهای غیر انتفاعی لسازمان

پرسشنامه پاسخ داده شده بازگردانده شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که سبک شناختی  121مجموع 

متغیرها  بینی کننده برای خالقیت کارکنان بودند. اینترین پیشنوآورانه، انگیزه ذاتی و هنجارهای فرهنگی مهم

 دهند.درصد از واریانس خالقیت کارکنان را توضیح می 41در مجموع 

پرداختند.  "بررسی نقش بالقوه محیط فیزیكی بر پرورش خالقیت"( در پژوهشی به 2113) 2میچل و ایوان

آنان در این پژوهش نشان دادند که محدودیت در عملكردها عامل بازدارنده خالقیت است و آزاد بودن 

  .باشدها عامل بسیار مهمی در پرورش خالقیت میها، نتایج و ترکیبها از نظر ایده، سیر ارائه تحلیلتفعالی

های حیطه عملكرد همبستگی تعلق و اعتماد سازمانی با ویژگی"تعیین  ( جهت1334غرسی )مطالعه 

ق و اعتماد سازمانی در سطح نتایج حاکی از آن است که تعل .انجام شد "های شهر تهرانپرستاران در بیمارستان

 تری درهای حیطه عملكرد پرستاری و ابعاد آن در سطح به نسبت پایینو ویژگی 2911به نسبت باال در حدود 

 ,p<0.05) های حیطه پرستاری و همه ابعاد آنقرار دارد. بین تعلق و اعتماد سازمانی و ویژگی 2931حدود 

p=0.474)  به جز بعد رابطه کاری (p>0.05, r = -0.020) های حیطه عملكرد رابطه خطی و بین ویژگی

رابطه خطی مستقیم وجود  (p<0.05, r = 0.474)  پرستاری و همه ابعاد مربوط به تعلق و اعتماد سازمانی

 .دارد

 سازمانی رابطه بین عوامل محیطی و فرهنگی مشارکت با تعلق"( در پژوهشی با عنوان بررسی 1333شیخی )

 2123پرداختند. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان ثبت احوال کرج ) "کنان ثبت احوال کرجمیان کار در

نفر و به روش تصادفی انتخاب گردید. نتایج نشان داد  121نفر( که از این جامعه، حجم نمونه آماری به تعداد 

                                                           
1- KristinaAudrone 

2  - Mitchell 



  

 9315ماه بهمن  و دو،سیشماره                                                              های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

146 
 

ین عوامل محیطی و درصد بوده و ب 33/12درصد و میزان تعلق سازمانی  44/13که میزان مشارکت سازمانی 

 فرهنگی مشارکت سازمانی و تعلق  سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 اشتراک سازمانی، تعهد شغلی، رضایت با سازمانی تعلق بین رابطه" بررسی( 1333) غواصی پژوهش هدف

 رضایت سازمانی، قتعل میزان -1 که داد نشان نتایج. باشدمی "هرمزگان استان هایشهرداری کارکنان دانش

 رابطه -2. است مطلوب حد در هرمزگان استان هایشهرداری کارکنان دانش اشتراک سازمانی، تعهد شغلی،

-3 .داشت وجود هرمزگان استان هایشهرداری کارکنان شغلی رضایت و سازمانی تعلق ابعاد بین معناداری

. داشت وجود هرمزگان استان هایشهرداری رکنانکا سازمانی تعهد و سازمانی تعلق ابعاد بین معناداری رابطه

 وجود هرمزگان استان هایشهرداری کارکنان دانش اشتراک و سازمانی تعلق ابعاد بین معناداری رابطه -4

 با سازمانی تعلق بین رابطه در تحقیق نمونه شناختی جمعیت هایویژگی که داد نشان نتایج همچنین -1 داشت

 همچنین. دارند نقش هرمزگان استان هایشهرداری کارکنان دانش اشتراک و نیسازما تعهد شغلی، رضایت

 اشتراک و سازمانی تعهد شغلی، رضایت بر سازمانی تعلق ابعاد کلیه معنادار و مثبت تاثیر مسیر تحلیل نتایج

 .داد نشان را هرمزگان استان هایشهرداری کارکنان دانش

شغلی )استقالل و آزادی عمل، حمایت اجتماعی، بازخورد،  نقش منابع"به تبیین ( 1332) عیسی خانی

قدم و ( و منابع شخصی )خودبسندگی، شخصیت پیش های رشد و یادگیریگری سرپرستی، فرصتمربی

پرداخته است. مشارکت کنندگان این پژوهش،  "شناسی(، بر تعلق خاطر کاری کارکنانخصیصه وظیفه

های پژوهش با شرکت مادر و شش شرکت تابعه اصلی( بودند. دادهکارشناسان یک گروه صنعتی )مشتمل بر 

استفاده از پرسشنامه از بین اعضای جامعه آماری گردآوری شده است و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از فن 

دهد که منابع شغلی و تحلیل مسیر و مدل سازی معادالت ساختاری، آزمون شده است. نتایج حاصله نشان می

صی با تعلق خاطر کاری رابطه مثبت و معنا دار داشته و هر دو به طور مثبت بر تعلق خاطر کاری منابع شخ

 کارکنان تاثیرگذارند؛ اما میزان تاثیر منابع شغلی بیشتر از منابع شخصی است.

آیندهای تعلق خاطر کاری و همچینن پیش"با هدف تبیین ( در تحقیقی 1331فانی و همكارانش ) 

دهد که منابع شغلی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می "علق خاطر کاری بر تعهد سازمانیتاثیرگذاری ت

های رشد و یادگیری( و گری سرپرستی، فرصتآزادی عمل، حمایت اجتماعی، بازخورد، مربی )استقالل و

کاری  رآیندهای تعلق خاطاثربخشی، شخصیت پیش قدم، وظیفه شناسی( به عنوان پیش منابع شخصی )خود
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 مطرح هستند و تعلق خاطر کاری به طور مثبت بر تعهد سازمانی )تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر(

 تاثیرگذار است.

بررسی روابط اعتماد کارکنان به سازمان و هنجار تقابل و "( در تحقیقی با عنوان 1331خورشید و یزدانی )

گری ابعاد مختلف تعهد سازمانی کنان و نیز تحلیل اثر تعدیلدوسویگی در سازمان با احساس تعلق سازمانی کار

. نتایج نشان داد اعتماد کارکنان به سازمان و هنجار تقابل و دوسویگی بر روی پرداختند "بر روی این روابط

ها تاثیر مثبت و معناداری داشته، هنجار تقابل و دوسویگی در سازمان بر روی اعتماد احساس تعلق سازمانی آن

ارکنان به سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد. به عالوه، از میان ابعاد مختلف تعهد سازمانی، تعهد عاطفی ک

ها و هنجار تقابل و کارکنان به سازمان، روابط بین اعتماد کارکنان به سازمان با احساس تعلق سازمانی آن

 .کنده مثبت و معناداری تعدیل میدوسویگی در سازمان با احساس تعلق سازمانی کارکنان را به طریق

  "فرهنگ نقش گرفتن نظر در با اعتماد، و کارکنان سازمانی تعلق رابطه" بررسی( 1331) هدف صفراف

 سازمانی تعلق است باالیی حد در اعتماد آن در که هاییسازمان که باشدمی گونهاین تحقیق نتیجه. باشدمی

-می کارکنان سازمانی تعلق بودن پایین موجب سازمان در پایین تماداع برعكس. است باال حد در نیز کارکنان

 بر است حاکم سازمان این بر که فرهنگی همچنین. باشدمی خطی متغیر دو این بین رابطه دیگر عبارت به. باشد

 دو نای بین رابطه در را گرتعدیل نقش سازمانی فرهنگ دیگر عبارت به. است تأثیرگذار عامل دو این بین رابطه

 .کندمی ایفا متغیر

 سازمانی تعلق و مدیران هیجانی هوش رابطه بررسی" هدف با تحقیقی( 1331) اللهی خایف و مجاهد

 هوش میان مذکور سازمان در که دهدمی نشان نتایج. دادند انجام "سازمانی فرهنگ به توجه با کارکنان

 سازمانی تعلق و سازمانی فرهنگ میان اما دارد،ن وجود معناداری یرابطه سازمانی فرهنگ و مدیران هیجانی

 سازمانی تعلق مذکور، سازمان در انطباقی فرهنگ بود غالب وجود با. دارد وجود معناداری یرابطه کارکنان

 و مدیران نظر از سازمانی فرهنگ نتایج همچنین. دارد مشارکتی فرهنگ از را تاثیرپذیری بیشترین کارکنان

 .ندارند هم با معناداری تفاوت ذکورم سازمان در کارکنان

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی شرکت "( در پژوهشی با هدف 1323جزایری و کرمی )

های آب و فاضالب انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی حاکم در شرکت "آبفای لرستان

های آب و فاضالب استان لرستان ان تعلق سازمانی کارکنان شرکتباشد و میزاستان لرستان از نوع کنترلی می

باشد. در بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی نتایج نشان داد که بین در حد متوسط می
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پذیری و مسئولیت، هدایت و رهبری، هماهنگی )همكاری و وحدت متغیرهای خالقیت فردی، ریسک

یریتی با میزان تعلق سازمانی کارکنان شرکت آبفا استان لرستان رابطه معناداری وجود سازمانی( و حمایت مد

دارد ولی بین دو متغیر کنترل با میزان تعلق سازمانی کارکنان شرکت آبفا استان لرستان رابطه معناداری وجود 

تضاد )فضای باز انتقاد( و ندارد. همچنین نتایج نشان داد بین متغیرهای هویت سازمانی، نظام پاداش و تشویق، 

 الگوی ارتباط با میزان تعلق سازمانی کارکنان شرکت آبفا استان لرستان رابطه معناداری وجود دارد. 

 بررسی رابطه بین احساس تعلق کارکنان و رفتار"(، پژوهشی را با هدف 2111) 1سوتینی رورخوم

ر سازمان بزرگ کشور تایلند انجام داد. این نفر از کارکنان چها 122در بین  "شهروندی سازمانی کارکنان

نتایج حاکی از این بود که بین احساس تعلق کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه مثبت و 

معناداری وجود دارد. به طوری که یكی از عوامل مورد تاکید مدیران اجرایی در بحث منابع انسانی، احساس 

 . تعلق کارکنان به سازمان است

گیری آن و های نظری اندازهتعلق سازمانی و ضمیمه "( در تحقیقی تحت عنوان 2114) 2جیمز و همكاران

شود و ، به این نتیجه دست یافتند که تعلق سازمانی در سازمان باعث تحول رهبری می"تاثیر آن در نتایج کار

-ایجاد مزیت رقابتی در سازمان میهمچنین تعلق سازمانی موجب بهبود عملكرد و افزایش اثربخشی و باعث 

 (1333گردد )به نقل از غواصی، 

انجام داد.  "بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و احساس تعلق سازمانی"(، تحقیقی با هدف 2113) 3فابین
باشد. در واقع احساس نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت فضلیت مثبت سازمانی بر روی احساس تعلق سازمانی می

ر کارکنان ممكن است باعث شود که کارکنان تماما )از لحاظ فیزیكی، ذهنی، احساسی و معنوی( خود تعلق د
شود که در را وقف سازمان نمایند و بیش از حد تعیین شده حدود وظایف خود کار کنند که این باعث می

 بیشتری با سازمان خویش پیدا کنند.   فیطعانهایت آنها پیوند 
ی منفی و با رفتارهای مثبتی مثل اد که تعلق سازمانی با قصد ترک شغل رابطه( نشان د2112) 4آوی

 آمیز شغل رابطه مثبت دارد. رفتارهای نوآورانه و باور افراد به توانمندهای خود در انجام موفقیت
 بررسی رابطه بین تعلق سازمانی و نگرش کارکنان با رفتار"( در تحقیقی تحت عنوان 2112) 1دینه و پیرس

به این نتیجه دست یافتند که: بین تعلق سازمانی و نگرش کارکنان )تعهد سازمانی، رضایت شغلی  "شهروندی
                                                           
1- Suthinee Rurkkhum 

2- James 

3- Fabian 

4- Avey 
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عزت نفس مبتنی بر سازمان( و همچنین رفتار شهروندی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )به نقل از نعامی، 
-می حاضر کار محل در سرزندگی و شوق که با خاطر تعلق دارای کارکنان داد ( نشان2113) 2ساکس (1323

 کاری پیامدهای کنند،می خویش شغل وقف را و خود شوندمی ذوب خویش شغل در وجود تمام با و شوند
 شغلی، رضایت کمتر، کار ترک نیت و غیبت نرخ دارای این افراد. کنندمی تجربه را خوشایندی و مطلوب

 دارند. باالتری و فرانقش نقش درون عملكرد سازمانی، تعهد
های ایجاد انگیزه و تعهد سازمانی و بروز با توجه به اینكه مشارکت سازمانی کارکنان یكی از الزمه

تواند تواند باشد، بنابراین توسعه مشارکت کارکنان میخالقیت و احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان می

ن تلقی شود، اما توسعه مشارکت سازمانی ای در موفقیت سازمان و تقویت کارایی کارکنانقش تعیین کننده
های دولتی و غیردولتی کشور ما انجام نشده است، که این کارکنان به دالیل مختلفی آنطور که باید در سازمان

تواند به دلیل وجود موانع مختلف در این زمینه باشد، که برای توسعه مشارکت کارکنان این موانع باید امر می
ندی شوند تا با مدیریت آنها و رفع موانع براساس اولویت آنها در زمینه توسعه مشارکت بشناسایی و اولویت

نها در اداره سازمان استفاده و حس آهای های عملی برداشته شود، تا آنگاه بتوان از خالقیت کارکنان و ایدهگام
ارکت کارکنان با سطح خالقیت تعلق به سازمان را در آنها تقویت کرد، که آگاهی از موانع و میزان ارتباط مش

و تعلق سازمانی کارکنان نیازمند مطالعات میدانی و انجام تحقیقات کاربردی است تا بصورت علمی این مسئله 
مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. و تصمیمات براساس اطالعات علمی اتخاذ شود. بنابراین مساله اصلی تحقیق 

خالقیت و تعلق سازمانی در کارکنان شرکت پرسی ایران گاز جنوب  این است آیا بین مشارکت کارکنان با

 شرق رابطه وجود دارد؟ 
 

 ها فرضیه
موانع توسعه مشارکت کارکنان و خالقیت  سازمانی  آنها در  شرکت پرسی ایران گاز جنوب بین   -1

 شرق رابطه وجود دارد.  

شرکت پرسی ایران گاز جنوب شرق  موانع توسعه مشارکت کارکنان و تعلق  سازمانی  آنها در بین  -2
 رابطه وجود دارد.   

 

                                                                                                                                                         
1- Pierce 

2- Saks 
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 روش تحقیق

شرکت پرسی ایران  کارکنان باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیهتحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی می
نفر  121 نمونه حجم گیری تمام شماریروش نمونه از استفاده باشد که بامی نفر 121 تعداد به گاز جنوب شرق

سوال با  21دارای  (1331) طوسی مدل مشارکت براساس جام پذیرفت. در این تحقیق از سه پرسشنامه موانعان
 فردی موانع و "21 تا 1 سواالت" سازمانی – فرهنگی موانع ،"4 تا 1 سواالت" محیطی های موانعمولفه

 و آشفورت مدل سوالی براساس 11 سازمانی ، پرسشنامه تعلق33/1و پایایی  23/1روایی  و "21 تا 21 سواالت"
 تیمی کار به تعلق احساس و "3 تا 1 سواالت" سازمان و کار محیط به تعلق های احساسبا مولفه( 1332) 1مایل

شامل ( 1313) تورنس و پرسشنامه خالقیت 34/1و پایایی  22/1، با روایی "11 تا 3 سواالت"( سازمانی گروه)

 ،(41 تا 31 سواالت) ابتكار ،(31 تا 13 سواالت) پذیریانعطاف ،(11 تا 1 سواالت) های سیالیسوال با مولفه 31
آوری شده با استفاده استفاده شده است. اطالعات جمع 33/1و پایایی  24/1با روایی ( 31 -43 سواالت) بسط

حلیل متغیره تجزیه و ت چند رگرسیون و اسپیرمن و پیرسون همبستگی با آزمون PLSو  SPSS20افزار از نرم
 گردید.

 

 هایافته

: بین موانع توسعه مشارکت کارکنان و خالقیت سازمانی آنها در  شرکت پرسی ایران گاز جنوب شرق رابطه 1

 .وجود دارند

 

  مشارکت توسعه های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین موانع: آماره1جدول 

 آنها سازمانی خالقیت و کارکنان( فردی موانع و محیطی موانع سازمانی، - فرهنگی موانع)

 سازمانی خالقیت متغیر

 داریمعنی اسپیرمن داریمعنی پیرسون آزمون

 111/1 232/1 111/1 313/1 سازمانی -فرهنگی موانع

 111/1 331/1 111/1 411/1 محیطی موانع

 114/1 313/1 113/1 323/1 فردی موانع

                                                           
1- Ashforth & Mael 
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سازمانی،  –فرهنگی موانع  بیندهد که اسپیرمن نشان می -زمون پیرسون آ از طریق هاتحلیل داده و تجزیه

 محیطی، موانع فردی مشارکت کارکنان و خالقیت سازمانی آنها در شرکت پرسی ایران گاز جنوب شرقموانع 

 (.1)جدول  (P<0/05)داری وجود دارد رابطه مستقیم و معنی
 

 میزان روابط چندگانه موانع محیطی، موانع  : تحلیل واریانس و ضرایب مدل رگرسیون2جدول 

 سازمانی و موانع فردی کارکنان و خالقیت  سازمانی آنها -فرهنگی

 p مقدار tمقدار βبرآورد استاندارد  خطای معیار Bبرآورد متغیر

 111/1 431/11 - 231/3 432/33 ثابت

 121/1 233/2 333/1 313/1 133/2 موانع محیطی

 211/1 -241/1 -11/1 312/1 -123/1 مانیساز -موانع فرهنگی

 313/1 443/1 133/1 211/1 331/1 موانع فردی

باشند، پس می 11/1داری کمتر از با معنی 233/2برای موانع محیطی که برابر  tبا توجه به مقدار آماره 

محیطی بصورت همزمان باشد بنابراین موانع میزان خالقیت سازمانی با توجه به میزان موانع محیطی متفاوت می

سازمانی و موانع فردی بصورت همزمان  - بینی کننده میزان خالقیت سازمانی هستند. اما موانع فرهنگیپیش

-توان گفت که مهترین پیشمیبدست آمده  βبینی کننده میزان خالقیت سازمانی نیستند. و براساس مقدار پیش

 (.2باشد )جدول می بینی کننده میزان خالقیت سازمانی، موانع محیطی

 

: بین موانع توسعه مشارکت کارکنان و تعلق  سازمانی آنها در  شرکت پرسی ایران گاز جنوب شرق رابطه 2

  وجود دارند.

  مشارکت توسعه های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین موانع: آماره3جدول 

 آنها سازمانی تعلق و کارکنان( فردی نعموا و محیطی موانع سازمانی، -فرهنگی موانع)

 سازمانی تعلق متغیر

 داریمعنی اسپیرمن داریمعنی پیرسون آزمون

 123/1111/1121/1 111/1 سازمانی -فرهنگی موانع

 333/1111/1442/1 111/1 محیطی موانع

 433/1113/1113/1 114/1 فردی موانع
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سازمانی،   - موانع فرهنگی دهد که بیناسپیرمن نشان می -یرسون زمون پآاز طریق  هاتجزیه و تحلیل داده
 موانع محیطی، موانع فردی مشارکت کارکنان و تعلق سازمانی آنها در شرکت پرسی ایران گاز جنوب شرق

 (.3)جدول  (P<0/05)داری وجود دارد رابطه مستقیم و معنی
 

 سازمانی  -ابط چندگانه موانع محیطی، موانع فرهنگی: تحلیل واریانس و ضرایب مدل رگرسیون میزان رو4جدول 
 و موانع فردی کارکنان و تعلق سازمانی آنها

 p مقدار tمقدار βبرآورد استاندارد  خطای معیار Bبرآورد متغیر

 111/1 213/3 - 131/4 221/31 ثابت

 113/1 -411/2 -332/1 412/1 -111/1 موانع محیطی

 111/1 433/4 241/1 131/1 313/1 سازمانی -موانع فرهنگی

 213/1 233/1 132/1 334/1 123/1 موانع فردی

 433/4و  -411/2سازمانی که به ترتیب برابر  -برای موانع محیطی و موانع فرهنگی tبا توجه به مقدار آماره 
 - موانع فرهنگیباشند، پس میزان تعلق سازمانی با توجه به میزان موانع محیطی و می 11/1داری کمتر از با معنی

بینی کننده سازمانی بصورت همزمان پیش - باشد بنابراین موانع محیطی و موانع فرهنگیسازمانی متفاوت می
بینی کننده میزان تعلق سازمانی نیستند. و میزان تعلق سازمانی هستند. اما موانع فردی بصورت همزمان پیش

بینی کننده میزان تعلق سازمانی به ترتیب موانع پیش توان گفت که مهترینبدست آمده می βبراساس مقدار 
. پرداخته شد پژوهش مدل به بررسی بخش این در (.4باشد )جدول سازمانی و موانع محیطی می -فرهنگی

 برای انتخابی هایسؤال اعتبار باید ابتدا است مطرح ساختاری معادالت سازیروش مدل در که طورهمان
 عاملی گیری و تحلیلبه بررسی برازش مدل اندازه منظور این برای و شود بررسی نونمك گیری متغیرهایاندازه

 انجام شد. تأییدی
 ساختاری مدل بخش متغیر خالقیت و تعلق در قالبمتغیر موانع مشارکت با تحلیل ساختاری روابط بین 

 متغیر خالقیترکت با متغیر موانع مشااست، رابطه  نمایان 21-4در جدول  که طوراست همان شده سنجیده
(19412= B ،1921= T( در سطح )19111> pاثر مثبت و معنی ) متغیر متغیر موانع مشارکت با داری است، رابطه

 داری است.( اثر مثبت و معنیp <19111( در سطح )B ،1913= T =19433تعلق )
 

 های اصلیبرازش مدل ساختاری فرضیه :1جدول 

 داریمعنی رابطه اندازه اثر اری مسیرمعناد ضریب مسیر مسیرهای مدل

 تایید p<0.001 مثبت 131/1 21/1 412/1 خالقیت ←موانع مشارکت
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 تایید p<0.001 مثبت 23/1 13/1 433/1 تعلق ←موانع مشارکت 

 

 

 های فرعیهای مدل فرضیهبار عاملی سواالت و سازه :1شكل 

 بخش متغیر خالقیت در قالبی سازمانی و فردی با متغیر موانع محیطی، فرهنگتحلیل ساختاری روابط بین 

متغیر متغیر موانع محیطی با است، رابطه  نمایان 23-4 در جدول که طوراست همان شده سنجیده ساختاری مدل

متغیر موانع داری وجود دارد، رابطه ( اثر مثبت و معنیp<1911( در سطح )B ،2923=T=19323) خالقیت

متغیر خالقیت متغیر موانع فردی با ( و رابطه B ،19112=T=19113خالقیت ) متغیرفرهنگی سازمانی با 

(19133=B ،1934=T( در سطح )1911<pاثر معنی ).داری وجود ندارد 

 مدل بخش متغیر تعلق در قالبمتغیر موانع محیطی، فرهنگی سازمانی و فردی با تحلیل ساختاری روابط بین 

متغیر تعلق متغیر موانع محیطی با است، رابطه  نمایان 3 در جدول هک طوراست همان شده سنجیده ساختاری

(19413-=B ،2933=T( در سطح )1911>pاثر معكوس و معنی ) متغیر موانع فرهنگی داری وجود دارد، رابطه

داری وجود دارد و رابطه ( اثر مثبت و معنیp<19111( در سطح )B ،1913=T=19232متغیر تعلق )سازمانی با 

 داری وجود ندارد.( اثر معنیp>1911( در سطح )B ،19421=T=19113متغیر تعلق )موانع فردی با  متغیر

 

 های فرعیبرازش مدل ساختاری فرضیه - 3 جدول

 داریمعنی رابطه اندازه اثر معناداری ضریب مسیر مسیرهای مدل

 23/2 323/1 خالقیت ←موانع محیطی
132/1 

 تایید p<0.05 مثبت

 رد p>0.05 - 112/1 113/1 خالقیت ←ی سازمانیموانع فرهنگ
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 رد p>0.05 - 34/1 133/1 خالقیت ←موانع فردی

 33/2 -413/1 تعلق ←موانع محیطی

313/1 

 تایید p<0.01 معكوس

 تایید p<0.001 مثبت 13/1 232/1 تعلق ←موانع فرهنگی سازمانی

 رد p>0.05 - 421/1 113/1 تعلق ←موانع فردی

 

 یگیرنتیجه

 و نیروها با باید آنها رهبران و مدیران که اندگرفته قرار پویایی و متحول هایمحیط در کنونی هایسازمان

 خالقیت و تعلق شناخت. دهند نشان ویژه توجه شود،می کارکنان سازمانی تعلق و خالقیت باعث که عواملی

 تعلق و خالقیت میزان بر موثر عوامل و سازمانی تعلق و خالقیت میزان یعنی منظر دو از کارکنان سازمانی

 سازمان سریع سقوط باعث آن از غفلت که دارد سزایی به اهمیت سریع تغییرات با دنیایی در کارکنان، سازمانی

 تعلق و خالقیت افزایش برای که دارند نظر اتفاق امر این بر پژوهشگران و محققان کلی، طور به. شودمی

 کارکنان سازمانی تعلق و خالقیت افزایش بلكه کرد، ارایه تواننمی را ایویژه لتع یا عامل کارکنان سازمانی

 .است( فردی و محیطی سازمانی، -فرهنگی) گوناگون عوامل از ترکیبی معلول

 پرسی شرکت  در آنها سازمانی  خالقیت و کارکنان مشارکت توسعه موانع بین دهدمی نشان تحقیق نتایج

 مقدم عباسی تحقیق هاییافته با نتایج این و. دارد وجود داریمعنی و مستقیم رابطه شرق جنوب گاز ایران

 آنها متغیرهای زیر همچنین و سازمانی خالقیت و سازمانی مشارکت بین داد نشان که( 1331) علیزاده وحسین

 توانمی تحقیق از آمده بدست نتایج براساس بنابراین. دارد همخوانی ،داشت وجود معناداری و مثبت رابطه

 سازمانی خالقیت شود، داده نشان توجه بیشتر سازمان کارکنان بین در مشارکت موانع به چقدر هر گفت

-جدایی اصلی تواندمی کشور سازمانی نظام در مشارکت موانع به توجه واقع در. شد خواهد بیشتر کارکنان

 جلب برای جامع یافتیره سازمان در مشارکت که طوری به باشد، سازمانی نظام هر مدیریت در ناپذیر

 تعریف ابعاد تمام در خالقیت مستمر بهبود و سازمان مسائل حل جهت در کارکنان گروهی و فردی مشارکت

 .کرد

 ایران پرسی شرکت در آنها سازمانی تعلق و کارکنان مشارکت توسعه موانع بین دهدمی نشان تحقیق نتایج 

( 1332) معینی و نادی تحقیق هاییافته با نتایج این و. دارد وجود دارییمعن و مستقیم رابطه شرق جنوب گاز

 آهن ذوب شرکت جانبه همه توسعه در کارکنان مشارکت افزایش اصلی راهكارهای از یكی داد نشان که

 نشان که( 2111) مساریک و تتنبام کشور از خارج هاییافته با همچنین .است کارکنان سازمانی تعلق اصفهان،



  

 9315ماه بهمن  و دو،سیشماره                                                              های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

155 
 

 به را بیشتر سازمانی تعلق و بهتر شغلی عملكرد سازمان، مشكالت حل فرآیند در کارکنان مشارکت ادندد

 موانع به چقدر هر گفت توانمی تحقیق از آمده بدست نتایج براساس بنابراین. دارد همخوانی دارد، همراه

 در. شد خواهد بیشتر کارکنان سازمانی تعلق شود، داده نشان توجه بیشتر سازمان کارکنان بین در مشارکت

 را سازمان شود،می داده شرکت هاگیریتصمیم در و گیردمی قرار مشورت طرف سازمان در که فردی واقع،

 . کندمی قلمداد خود هایهدف را سازمان هایهدف و داندمی خود به متعلق

 و محیطی موانع سازمانی، - گیفرهن موانع) مشارکت توسعه موانع بین دهدمی نشان تحقیق از حاصل نتایج

-معنی و مستقیم رابطه شرق جنوب گاز ایران پرسی شرکت در آنها سازمانی خالقیت و کارکنان( فردی موانع

 مشارکت با ساختارسازمانی بین داد نشان که( 1334) عباسی تحقیق هاییافته با نتایج این و. دارد وجود داری

( 1333) غالمی. دارد وجود دارمعنی ارتباط کارکنان مشارکت با مانساز هایارزش و فرهنگ بین و کارکنان

 استان کشاورزی جهاد سازمان در کارکنان سازمانی خالقیت بر موثر عوامل سایر کنار در که داد نشان

-می تحقیق از آمده بدست نتایج براساس بنابراین. دارد همخوانی است، برده نام هم سازمانی عامل از مازندران

 کارکنان بین در مشارکت فردی موانع و محیطی موانع سازمانی، - فرهنگی موانع به چقدر هر گفت نتوا

 مناسب روابط وجود واقع در .شد خواهد بیشتر کارکنان سازمانی خالقیت شود، داده نشان توجه بیشتر سازمان

 و همكاری روحیه ارکنان،ک هایایده بررسی روند بودن سریع اعتمادآمیز، جو وجود سازمان، در فردی بین

 با شفاف و مستقیم ارتباط وجود و کارکنان رفتارهای در بینیخوش بر مبتنی سازمانی فرهنگ وجود مشارکت،

 هایسازمان در. دارد همراه به را سازمانی خالقیت نهایت در و کارکنان مشارکت افزایش باعث سازمان مدیران

 مكرر تغییرات بدلیل کارکنان برای کافی امنیت مشارکت، و همكاری فرهنگ از اجتماعی حمایت امروزی

 مشارکت افزایش باعث کارکنان اقتصادی مشكالت رفع و سازمان در وپاگیردست قوانین وجود عدم مدیریتی،

-سازمان در و سازدمی شكوفا را کارکنان سازمانی خالقیت نتیجه در و شده گیریتصمیم فرایند در کارکنان

 به اعتماد کمبود مشارکت، به کارکنان تمایل عدم مشارکت، زمینه در کارکنان آگاهی و انشد کمبود که های

 و. شودمی کارکنان سازمانی خالقیت کاهش باعث کارکنان، بین ارتباطی هایمهارت کمبود و کارکنان نفس

 . ندکن تالش کارکنان سازمانی خالقیت راستای در باال عوامل رفع با باید هاسازمان مدیران

 و محیطی موانع سازمانی، - فرهنگی موانع) مشارکت توسعه موانع بین دهدمی نشان تحقیق از حاصل نتایج
 داریمعنی و مستقیم رابطه شرق جنوب گاز ایران پرسی شرکت در آنها سازمانی تعلق و کارکنان( فردی موانع

 مشارکت فرهنگی و محیطی عوامل بین داد نشان که(1333) شیخی تحقیق هاییافته با نتایج این و دارد وجود
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 داد نشان که( 1333) رضایی تحقیق هاییافته با و دارد وجود معناداری و مثبت رابطه سازمانی  تعلق و سازمانی
 نبنابرای. دارد همخوانی است، وجاسی رهش حلسم ایروهین اننارکک تارکشم اصلی موانع از یكی فردی عوانم

 و محیطی موانع سازمانی، - فرهنگی موانع به چقدر هر گفت توانمی تحقیق از آمده بدست نتایج براساس
 خواهد بیشتر کارکنان سازمانی تعلق شود، داده نشان توجه بیشتر سازمان کارکنان بین در مشارکت فردی موانع

 برای کافی تشویقی ابزارهای وجود کارکنان، عملكرد ارزیابی هایشاخص به که هاییسازمان واقع در .شد
 نشان توجه سازمان در ساالری شایسته ها،گیریتصمیم در تمرکززدایی سازمان، به تعلق احساس خالق، افراد

 کارکنان که زمانی واقع در. کندمی پیدا افزایش کارکنان بین در هم سازمانی تعلق صورت آن در دهند،

 داشته خاطر تعلق سازمان آن به نسبت باشند، داشته سازمان در کار جهت کاری امنیت و مكفی حقوق سازمان
 به مثبت نگرش که مدیرانی امروزی هایسازمان در عبارتی به. دانندمی خود موفقیت را سازمان موفقیت و

 خاطر تعلق خود سازمان به نیز سازمان آن کارکنان باشند، داشته سازمان هایفعالیت در کارکنان مشارکت
 . دندانمی خود موفقیت را سازمان موفقیت نتیجه در و داشته

 بیشتر سازمان کارکنان بین در مشارکت توسعه موانع چقدربه هر دهدمی نشان تحقیق نتایج اینكه به توجه با
 ارشد مدیران شودمی پیشنهاد بنابراین شد، خواهد بیشتر کارکنان سازمانی خالقیت شود، داده نشان توجه

 فردی استعداد و خالقیت تا کنند، درگیر سازمان گیریتصمیم فرایند در را کارکنان تمام امكان حد تا سازمان
 تاثیرگذاری، فردی، اطمینان که است کارکنان سازمانی خالقیت طریق از واقع. نرود بین از میان این در

 .  کندمی پیدا افزایش فردی بین درک و موثر ارتباطات برقراری

 بیشتر سازمان کارکنان بین در مشارکت توسعه موانع به چقدر هر دهدمی نشان تحقیق نتایج هاینك به توجه با
 همه از سازمان مدیران شودمی پیشنهاد بنابراین شد، خواهد بیشتر کارکنان سازمانی تعلق شود، داده نشان توجه
 تعلق طریق از واقع در. کنند دعوت تولیدات و خدمات کیفیت افزایش برای فردی مسئولیت قبول به افراد

 .دهدمی دست فرد به  سازمان با بودن یكی احساس است سازمانی
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