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كننده نظام پيشنهادات در شبكه بهداشت و درمان  بررسي عوامل تسهيل
  فيروزآباد

  
  

  2سميه حسام/ 1اكبري حليمه             

      
  

به عنوان يكي از  رسد نظام پيشنهادات به نظر مي ها است و امور يكي از عوامل موفقيت سازمانانجام مشاركت فعال كاركنان در: مقدمه
در افزايش انگيزه آنان نيز  جلب همكاري باشد كه عالوه بر ترين راهكار جلب مشاركت كاركنان مي مهم مشاركتي هاي سبك مديريت روش

  .كننده استقرار نظام پيشنهادات در شبكه بهداشت و درمان فيروزآباد است هدف اين پژوهش تعيين عوامل تسهيل. موثر است
جامعه آماري اين پژوهش را كليه مديران . باشد زماني يك پژوهش مقطعي مي از لحاظ پژوهش حاضر توصيفي همبستگي و: روش پژوهش

 ابزار .نفر است 50 با جامعه آماري به تعداد نمونه آماري برابر دهد و درمان فيروزآباد تشكيل مي مياني و سرپرستان شبكه بهداشت و عالي،
/.) 80(پايايي آن با ضريب آلفاي كرونباخ  ار آن به روش اعتبار محتوا واست كه اعتبسوال  13شامل ها پرسشنامه محقق ساخته  گردآوري داده
 SPSSافزار آماري  تحليل رگرسيون در نرم هاي آماري توصيفي، تحليل همبستگي و هاي پژوهش از روش براي آزمون فرضيه .تاييد گرديد

  .استفاده گرديده است
و  764/0، 591/0با ضريب همبستگي (رساني و ارائه بازخورد  زمان، اطالعاين پژوهش مشخص شد كه آموزش كاركنان سادر : ها يافته
  .و استقرار آن را با سهولت بيشتري ميسر خواهد كرد) P<0/01(در موفقيت نظام پيشنهادها موثر بوده ) 716/0

ر امور سازمان است كه با براساس نتايج پژوهش استقرار نظام پيشنهادات راهكار موثر جهت مشاركت فعال كاركنان د: گيري نتيجه
  .توان به اين هدف دست يافت هاي آنها مي ايده آموزش كاركنان و بازخورد دادن به نظرات و رساني مناسب، اطالع

  .  نظام پيشنهادات، مديريت مشاركتي، شبكه بهداشت و درمان: ها كليد واژه

                                                            
  ايرانمرودشت،  مرودشت،واحد  دانشگاه آزاد اسالمي، گروه مديريت خدمات بهداشتي،ارشد  كارشناسي - 1
 :كي، پست الكترون)مسئول نويسنده(، ايرانشيراز،  شيراز،واحد  دانشگاه آزاد اسالمي، رماني،استاديار گروه مديريت خدمات بهداشتي ود -2

samayhh59@yahoo.com  

 چكيده
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  مقدمه
هاي  درموقعيت اشخاص عامل برانگيزاننده مشاركت
 به اهداف يابي براي دست تا است ها زمانسا گروهي و

 شريك كار مسؤوليت در و داده ياري را يكديگر

 باعث درسازمان كاركنان مشاركت توسعة ].1[شوند

 كار به مالكيت كاركنان نسبت و تعلق احساس افزايش
 هنجارهاي پيدايش احتمال نتيجه سازمان شده و در و

با . يابد مي شافزاي سازمان و كار از پشتيباني و گروهي
 افزايش مشاركت كاركنان در امور ميزان همكاري با با

 با سازمان در تحوالت و تغيير شده و بيشتر مديريت
  . ]2[شود سهولت بيشتري پذيرفته مي

يابي به مشاركت عبارت است از  ترين ابزار دست  شناخته
 نظام پيشنهادات كه عاملي موثر در تغيير شرايط كار و

 ].3[تكاركنان اسمناسب براي مشاركت ايجاد زمينه 
 شريك ساختن از است عبارت مشاركتي مديريت

 مربوط هاي گيري تصميم روند در سازمان يك كاركنان

 به مديريت نوع اين در اصلي تأكيد. سازمان آن به

 عموم داوطلبانة و مندانه عالقه مشاركت و همكاري

 ابتكارات و نظريات ها، ايده از خواهد مي و ]4[است افراد

 استفاده سازمان مسائل و مشكالت حل براي آنها همة

اختيارات  تقسيم اين نوع مديريت بر اين اساس. كند
فرآيند رسمي و نظام  .]5[كاركنان است بين مديريت و

طريق از هاي اصالحي و مشاركت كاركنان  ايده يافته
هويت حس تقويت تمهيدي است براي نظام پيشنهادها 

نوآوري به منظور هاي آنها براي  انديشهسازي  فعال و
نظام پيشنهادها  .]6،7[تحقق كارآمدتر اهداف سازمان

اياالت متحده آمريكا مورد ميالدي در  30كه در دهه 
استفاده قرار گرفت به عنوان يك تكنيك مديريتي در 

بانگاه ويژه به و  ها افزايش كارآيي و سود سازمانجهت 
بر نيازهاي  ليو. ]8[م گرديداثرات مالي پيشنهادها مرسو

كاركنان تاكيد كرده و نظام پيشنهادي را موفق 
خواند كه عالوه بر حل مشكالت سازمان به  مي

 .]11[نيازهاي كاركنان نيز توجه كند

آمادگي فرهنگي سازمان، ساختار سازماني،  كوتر
پذيري كاركنان  فرآيندهاي سازماني و آموزش و جامعه

كننده استقرار اين نظام بر  لاز عوامل مهم تسهي را

ايبلي برخي از پيش نيازهاي مهم . ]12[شمرده است
تحقق نظام مديريت مشاركتي را حمايت جدي و عملي 

سازي و ايجاد بستر مناسب براي اجرا  مديريت، فرهنگ
 .]13[و ترويج روحيه مشاركت جويي بر شمرده است

و  مستلزم وجود معيارهاي تعهدنظام پيشنهادات بهبود 
 ،مشي و استراتژي خط، وجود ها نظام پيشنهاد رهبري

سازي و  فرهنگ توانمندسازي كاركنان،آموزش و 
تحقيقات نشان داده است كه . ]14[است رساني اطالع

كاركنان در صورت اهداي پاداش، انگيزه بيشتري براي 
نيز  گاگنپژوهش . ]15،16[ارائه پيشنهاد خواهند داشت
سازي كاركنان   سب و توانمندنشان داد كه آموزش منا

عامل مهمي در ارزيابي عوامل بهبود و پيشرفت 
در تحقيق خود بيان  گرين ساند .]17[سازماني است 

دارد كه اشتراك اطالعات بين كارمندان باعث  مي
هاي آنان براي بروز خالقيت و  يادگيري و تقويت انگيزه

  . ]18[نوآوري خواهد بود
حوزه بهداشت و  مشكالتنظر به پيچيدگي و تنوع  

درمان و اهميت گسترش مديريت مشاركتي و استقرار 
يابي به  نظام پيشنهادات، اين پژوهش با هدف دست

راهكارهاي عملي در استقرار نظام پيشنهادات در شبكه 
بهداشت و درمان فيروز آباد در راستاي مشاركت فعال 

نان خالقانه كارك هاي عملي و استفاده از ايده كاركنان،
بهبود مستمر امور  نهايت افزايش انگيزه كاري و در و

  .انجام شده است
  

  روش پژوهش
از  پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي همبستگي و

 در 1393باشدكه درسال  لحاظ زماني مقطعي مي
جامعه آماري اين پژوهش را  .آمد فيروزآباد به اجرا در
 شت ومياني و سرپرستان شبكه بهدا كليه مديران عالي،

با  نمونه آماري برابر دادند و درمان فيروزآباد تشكيل مي
براي گردآوري . نفر بود 50 جامعه آماري به تعداد

هاي مورد نياز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده  داده
نامه طراحي شده توسط تعدادي از  روايي پرسش. شد

نظران مديريت و اساتيد دانشگاه مورد  خبرگان و صاحب
اين كارشناسان ساختار كلي و . رار گرفتتاييد ق
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نامه، ارتباط سئواالت با  چارچوب سواالت پرسش
پايايي . يكديگر و شفافيت آنها را تاييد نمودند

نفره مورد ارزيابي  10 استفاده از نمونهنيز با  نامه پرسش
. آلفاي كرونباخ محاسبه گرديدقرار گرفت و آماره 
ست آمد كه نشان به د /.)80( ضريب آلفاي كرونباخ

نامه طراحي شده از نظر پايايي مورد تاييد  داد پرسش مي
بخش اول : شامل دو بخش بود نامه اين پرسش .است

هاي  سواالتي در خصوص ويژگي نامه شامل پرسش
سن و ميزان  شناختي مديران ازجمله جنسيت، جمعيت

 13نامه نيز شامل  بخش دوم پرسش تحصيالت است و
 6 آموزش كاركنان، وال در حيطهس 4بود كه  سوال

سوال در حيطه  3رساني مناسب و سوال در حيطه اطالع
پاسخ سواالت . سيستم بازخورد مناسب طراحي شده بود

، 5=خيلي زياد(اي ليكرت  درجه 5بر اساس طيف 
تنظيم ) امتياز 1=و خيلي كم 2=، كم3=، متوسط4=زياد
پس از  .تعيين گرديد 5تا  1امتياز هر سوال بين . شد
نسبت  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم آوري داده جمع

براي تجزيه و تحليل . ها اقدام شد به تحليل آماري داده
 چون ميانگين، هاي آماري توصيفي هم از روش ها  داده

  .تحليل رگرسيون استفاده شد تحليل همبستگي و
  

 ها يافته

درصد  44. سال بود38دهندگان  ميانگين سن پاسخ
درصد رامردان تشكيل  56دهندگان را زنان و  خپاس
درصد داراي 14دهندگان  تحصيالت پاسخ. دادند مي

 6 درصد داراي مدرك كارشناسي، 70مدرك فوق ديپلم،
درصد داراي  10 ارشد و داراي مدرك كارشناسي درصد

  . مدرك ساير بودند
بر  سيستم بازخورد مناسب تاثير متغير مستقل

  شنهادها روي استقرار نظام پي
بين ) R( ها مقدار ضريب همبستگي با توجه به يافته

دهد بين متغير  باشد كه نشان مي مي 591/0متغيرها 
 سيستم بازخورد مناسب با استقرار نظام پيشنهادات

تحليل رگرسيون . همبستگي نسبتا قوي وجود دارد
دهد كه اين متغير با توجه به مقدار  چندگانه نشان مي
درصد از كل تغييرات  35يل شده ضريب تعيين تعد

بيني  را پيش) استقرار نظام پيشنهادات( متغير وابسته
 Fداري مقدار آزمون  با توجه به معني. كند مي

توان  ، مي01/0در سطح خطاي كوچكتر از ) 814/25(
نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني تحقيق مركب از يك 
 متغير مستقل و يك متغير وابسته مدل خوبي بوده و

متغير مستقل قادر است تغييرات استقرار نظام 
گرسيون رسان، معادله بدين . پيشنهادات را تبيين كنند

به صورت زير قابل چند متغيره براي متغيرهاي ياد شده 
 :ارائه است

Y=1/872+ (0/464) x1 
معادله فوق بدين معناست كه هر اندازه سيستم بازخورد 

پيشنهادها بيشتر  تر باشد موفقيت نظام سازمان مناسب
شده و استقرار آن با سهولت بيشتري صورت خواهد 

بيني  در اين پژوهش فرضيه اول به صورت پيش. گرفت
معناداري عوامل موثر بر سيستم بازخورد با استقرار نظام 
پيشنهادات در شبكه بهداشت ودرمان فيروز آباد تعريف 

ون شده بود كه با توجه به نتايج حاصل از تحليل رگرسي
  .اين فرضيه تاييد شد

تاثير متغير مستقل آموزش كاركنان بر 
  استقرار نظام پيشنهادات 

بين ) R( ها مقدار ضريب همبستگي با توجه به يافته
دهد بين متغير  باشد كه نشان مي مي 764/0متغيرها 

آموزش كاركنان با استقرار نظام پيشنهادات همبستگي 
ون چندگانه نشان تحليل رگرسي .نسبتا قوي وجود دارد

دهد كه اين متغير با توجه به مقدار ضريب تعيين  مي
 درصد از كل تغييرات متغير وابسته 4/58تعديل شده 

با توجه . كنند بيني مي را پيش) استقرار نظام پيشنهادات(
در سطح ) F )376/67داري مقدار آزمون  به معني

توان نتيجه گرفت كه  ، مي01/0تر از  خطاي كوچك
رگرسيوني تحقيق مركب از يك متغير مستقل و مدل 

يك متغير وابسته مدل خوبي بوده و متغير مستقل قادر 
. است تغييرات استقرار نظام پيشنهادات را تبيين كنند

سان، معادله رگرسيون چند متغيره براي متغيرهاي  بدين
 :ياد شده چنين خواهد بود

Y=1/309+ (0/643) x1 
 كه هر اندازه سيستم آموزشمعادله فوق بدين معناست 

تر باشد موفقيت نظام پيشنهادها بيشتر  سازمان مناسب
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شده و استقرار آن با سهولت بيشتري صورت خواهد 
بيني  در اين پژوهش فرضيه دوم به صورت پيش. گرفت

با استقرار نظام پيشنهادات در  معناداري سيستم آموزش
ود كه با درمان فيروز آباد تعريف شده ب شبكه بهداشت و

توجه به نتايج حاصل از تحليل رگرسيون اين فرضيه 
  .تاييد شد

تاثير متغير مستقل اطالع رساني مناسب بر 
 استقرار نظام پيشنهادات

بين ) R( ها مقدار ضريب همبستگي با توجه به يافته
دهد بين متغير  باشد كه نشان مي مي 716/0متغيرها 
يشنهادات رساني مناسب با استقرار نظام پ اطالع

تحليل رگرسيون . همبستگي نسبتا قوي وجود دارد
دهد كه اين متغير با توجه به مقدار  چندگانه نشان مي

درصد از كل تغييرات  3/51ضريب تعيين تعديل شده 
بيني  را پيش) استقرار نظام پيشنهادات( متغير وابسته

 Fداري مقدار آزمون  با توجه به معني. كنند مي
توان  ، مي01/0تر از  خطاي كوچك در سطح) 465/50(

نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني تحقيق مركب از يك 
متغير مستقل و يك متغير وابسته مدل خوبي بوده و 
متغير مستقل قادر است تغييرات استقرار نظام 

بدين سان، معادله رگرسيون . پيشنهادات را تبيين كنند
  :بود چند متغيره براي متغيرهاي ياد شده چنين خواهد

Y=1/308+ (0/653) x1 
معادله فوق بدين معناست كه هر اندازه سيستم 

تر باشد موفقيت نظام  سازمان مناسب رساني اطالع
پيشنهادها بيشتر شده و استقرار آن با سهولت بيشتري 

در اين پژوهش فرضيه سوم به . صورت خواهد گرفت
 رساني بيني معناداري سيستم اطالع صورت پيش

 استقرار نظام پيشنهادات در شبكه بهداشت وسازمان با 
درمان فيروزآباد تعريف شده بود كه با توجه به نتايج 

  .حاصل از تحليل رگرسيون اين فرضيه تاييد شد
بين  ، نتايج آزمون همبستگي پيرسون1شماره  جدول
عوامل مؤثر بر  هاي سيستم بازخورد مناسب،متغير

رساني مناسب  آموزش كاركنان و عوامل مؤثر بر اطالع
بر اساس . دهد را نشان مي با استقرار نظام پيشنهادات

 764/0 ،591/0ها و با توجه به ضريب همبستگي  يافته

سطح به ترتيب براي اين سه متغير و  716/0و 
 بين كه توان نتيجه گرفت مي به دست آمدهمعناداري 

درصد  99با  و استقرار نظام پيشنهاداتمتغير مذكور سه 
 .وجود دارد>P 01/0در سطح  رابطه معنادارين اطمينا

 .شود ميواقع تاييد هاي پژوهش مورد  بنابراين فرضيه
  )1جدول (

نتايج تحليل رگرسيون چندگانه براي  بعديجدول 
نشان  بيني معناداري استقرار نظام پيشنهادات را پيش
  )2جدول ( .دهد مي
  

  گيري  بحث و نتيجه
سازي  فعالاي  تمهيدي است بر نظام پيشنهادات

نوآوري و  در جهت كاركنان يك سازمانهاي  انديشه
پيشنهادهاي سازنده كه منجر به ارتقاي خالقيت و ارائه 

اين نظام  .]6،10[سازمان يا حل يك مشكل بالقوه شود
با تقويت فكر، خالقيت و نوآوري كاركنان، نقش بسيار 

اي در رشد و تعالي سازمان و ارتقاي   مفيد و سازنده
 ارائه پيشنهاد بر. ]19[دارد فرهنگ و منزلت كاركنان

خالقيت نه تنها موجب افزايش قدرت  مبناي ابتكار و
شود بلكه باعث بهبود محيط كار  رقابتي سازمان مي

  .]20[پاداش مديريت را به دنبال دارد شده و احترام و
هاي  موفقيت اكثر شركتيكي از علل  رسد به نظر مي

 بزرگ مرهون به كارگيري مناسب سبك مديريت
بوده است كه به توسعه  مشاركتي و نظام پيشنهادات

 روحيه خودباوري، دو ايجاظرفيت فردي كاركنان 
 .]3[گردد منجر مي آنان در دو تعهپذيري  مسئوليت

شركت تويوتا براي تشويق كاركنان در مشاركت براي 
ند بر عوامل حل مشكالت كوچك مرتبط با شغل كارم

سوئد عوامل  كلوئيتادر شركت . ]21[سازماني تاكيد دارد
موثر بر مشاركت كاركنان در ارائه پيشنهادات و تداوم 
نظام پيشنهادات، منافع فردي كاركنان در ارتباط با 

هاي تبليغاتي براي  شان، وجود برنامه محيط كاري
تر بودن در نظام پيشنهادها،  تشويق كاركنان جهت فعال

پاداش مالي و حمايت بيشتر از پيشنهادات گروهي بوده 
در بخش سالمت نيز ساختار مديريت سازماني  .]9[است
با خطوط حكمراني مشخص ) مستبدانه(گرايانه  اقتدار
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هاي بسياري در بين كاركنان سالمت  منجر به نارضايتي
و در نتيجه كاهش كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران 

ست كه مشاركت ا ت بيانگر آنتحقيقا. شده است
گيري و  پرستاران به عنوان عضوي از گروه تصميم

رهبري، فرصت اثرگذاري مثبت بر تصميمات را براي 
آنان فراهم آورده و كيفيت تصميمات مديريتي را بهبود 

اعتقاد دارد كه دانش و  ايزوساري. ]22[بخشد مي
مهارت از عوامل مهم تاثيرگذار بر مشاركت در 

گيري زماني به  مشاركت در تصميم. ات استتصميم
شود كه  بهترين تصميمات از لحاظ كيفيت منجر مي

افراد داراي دانش و آگاهي كافي جهت ارائه پيشنهادات 
. ]23[گيري حاضر باشند مناسب و مشاركت در تصميم

در پژوهش خود به اين نتيجه رسيده است كه  كدورين
ها  ارتقاي قابليتآموزش مداوم يك راهبرد اساسي براي 

هاي كاركنان سالمت و نيز افزايش سازگاري   و توانايي
آنها در جهت بهتر نمودن اثربخشي و استفاده موثر از 

نتيجه پژوهش مرشدي هم . ]24[امكانات سازماني است
هاي تخصصي قبل و  چنين حاكي از آنست كه آموزش

بعد از استقرار نظام پيشنهادات، آگاهي كاركنان از 
اف اين نظام درعملكرد مثبت جهاد كشاورزي استان اهد

در مطالعه حاضر . ]25[فارس نقش مهمي داشته است
سازمان  نيز مشاهده گرديد كه هر اندازه سيستم آموزش

تر باشد موفقيت نظام پيشنهادها بيشتر شده و  مناسب
  . استقرار آن با سهولت بيشتري صورت خواهد گرفت

مل مهم در اجراي نظام عوامل ساختاري از ديگر عوا
برگزاري جلسات گروهي و . باشند پيشنهادات مي

ايجاد مجاري ارتباطي  هاي هفتگي با كاركنان، نشست
كننده نظام پيشنهادات  و ارائه بازخورد از عوامل تسهيل

اعالم ضرورت جلب مشاركت كاركنان در  .]26[است
اطمينان حاصل يافتن كاركنان  ،ها و جلسات گردهمايي

عملكرد پوياي نظام پيشنهادات از طريق نظام از 
گذاري و  سازي و وجود تيم صحه دهي، فرهنگ گزارش

نظارت بر اجراي پيشنهادات با ارائه بازخورد و 
رساني اجراي پيشنهادات از عوامل موفقيت نظام  اطالع

پيشنهادات در جهاد كشاورزي استان فارس بر شمرده 
زاده و  ش آصفدر همين راستا پژوه. ]25[اند شده

چون وجود  همكاران نشان داد كه عوامل رفتاري هم
عدالت در اهداي پاداش، احساس وفا داري كاركنان به 
سازمان، تعهد و باور مديران به نظام پيشنهادات و وجود 

دار با  بازخورد پس از ارائه پيشنهادات، به طور معني
هاي موفق در نظام پيشنهادات ارتباط  گروه سازمان

عوامل رفتاري نسبت به عوامل ساختاري بر . شتدا
اجراي نظام پيشنهادات در دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

نتايج اين مطالعات با مطالعه . ]16[تاثير بيشتري داشتند
دهد كه هر اندازه  خواني دارد و نشان مي حاضر هم

تر  سازمان مناسب رساني و ارائه بازخورد سيستم اطالع
پيشنهادها بيشتر شده و استقرار آن  باشد موفقيت نظام

  .با سهولت بيشتري صورت خواهد گرفت
 گير حوزه بهداشت و امروزه مشكالت زيادي گريبان

تنوع اين  درمان كشور است كه باتوجه به پيچيدگي و
 رسد گسترش مديريت مشاركتي و مشكالت به نظر مي

. استقرار نظام پيشنهادات بسيار موثر و راهگشا باشد
 بين آموزش كاركنان و ج مطالعه نشان دادكهنتاي

بر  سيستم بازخورد مناسب و رساني مناسب اطالع
درمان  شبكه بهداشت و استقرار نظام پيشنهادات در
يعني  داري وجود دارد، معني فيروزآباد رابطه مستقيم و
رساني مناسب و بازخورد  اطالع هرچه آموزش كاركنان،

م پيشنهادات بهتر خواهد بيشتري انجام شود استقرار نظا
كه استقرار نظام پيشنهادات  بنابراين با توجه به اين. بود

وري از  بهره مالكيت، احساس تعلق و در جلب مشاركت،
درنهايت افزايش  خالقانه كاركنان و هاي نو و انديشه

انگيزه كاركنان در جهت نيل به اهداف سازمان بسيار 
نظام پيشنهادات به توان با استقرار واحد  موثر است مي
دايمي و به كارگيري يك نيرو به عنوان  صورت ثابت و

توانمندسازي  دبير نظام پيشنهادات و نيز با آموزش و
بازخورد  رساني مناسب و چنين اطالع هم كاركنان و

وري را از قدرت  بهره دادن به موقع حداكثر استفاده و
  .توان فكري كاركنان نمود انديشه و
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  رساني مناسب با استقرار نظام پيشنهادات سيستم بازخورد مناسب، آموزش كاركنان و اطالعهمبستگي پيرسون بين  - 1 دولج

 سطح معناداري ضريب همبستگي متغير

 000/0* 591/0 سيستم بازخورد مناسب

  000/0* 764/0 آموزش كاركنان

  000/0* 716/0 اطالع رساني مناسب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيني معناداري استقرار نظام پيشنهادات يل رگرسيون انه براي پيشتحل - 2 جدول

  Beta  T  F  Sig خطاي معيار  R R2  B  متغير
  مقدار ثابت

591/0  350/0  
872/1 337/0 -  557/5 814/25  

  

*000/0  

  x1  464/0 091/0 591/0  081/5 *000/0 سيستم بازخورد مناسب

  مقدار ثابت
764/0  584/0  

309/1 279/0 -  685/4 
376/67  

  

*000/0  

  x1 643/0  078/0  764/0  208/8  *000/0آموزش كاركنان 

  مقدار ثابت
16/0  513/0  

308/1  321/0  -  074/4  
436/50  

  

*000/0  

  x1 653/0  092/0  716/0  104/7  *000/0رساني مناسب  اطالع
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