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  چکیده
در  4و خالقیت 3بر رشد نوآوري 2مدیریت مشارکتیبه عنوان یکی از ابزارهاي  1نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهادر این مقاله تاثیر 

القیت و نوآوري در سازمانها به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل در دنیاي امروز خ. گرفته استقرار  و مطالعه سازمان مورد بررسی
ت در یش خالقیافزا. دیندهاي خالقیت و نوآوري تقویت یابآکند تا فرایجاب می  گردیده، زیرا فضاي رقابتی ایجاد شده بین سازمان ها

زینه ها، جلوگیري از اتالف منابع و بالتبع افزایش کارآیی و بهره وري سازمانها میتواند به ارتقاي کمیت و کیفیت خدمات، کاهش ه
، نقش مهمی در ویق به ابتکار و احترام به افرادنظام مدیریت مشارکتی با تکیه بر خود کنترلی کارکنان، مشورت، تش.دمنجر گرد

ن به فهم مشترکی از تفکر راهبردي دست مدیریت مشارکتی کمک می کند تا کارکنان سازما.کارکنان ایفا می کندپرورش خالقیت 
همچنین کارکنان سازمان را برمی انگیزاند که براي بینش و عمل یکپارچه و منطقی . یابند و در تجربه و دانش یکدیگر سهیم شوند

  .گرد هم آیند و با همفکري و هم اندیشی، زیرساخت هاي الزم را براي نوآوري و تغییر در سازمان فراهم کنند

  کلیدي کلمات
  ، مدیریت و اجراي نوآوريمدیریت مشارکتی، نظام پیشنهادها، خالقیت، نوآوري
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  مقدمه -1
با توجه به نیازهاي موجود، سازمان ها براي ادامه . موفقیت سازمان هاي امروزي به نسبت زیاد متکی بر خالقیت، نوآوري، کشف و اختراع است

تغییرات کارآمد در سازمان تشویق می شوند که به نظر می رسد انجام این تغییرات به شکل پیدایش افکار حیات، به تغییر در رفتار افراد و همچنین 
 ز عوامل حیات بخشدر میان نیروهاي قدرتمند حاکم بر سازمان و موسسات، مشارکت یکی ا .]26[نو و مفید به سرعت در حال افزایش است

ه با ایجاد ارتباطات شبکه اي سازمانی و با استفاده از فکر و عمل جمعی سبب می شود تا سازمان پویایی، طراوت و بهره وري در سازمان ها است ک
مشارکت فرآیندي است که طی آن کارکنان یک سازمان به طور داوطلبانه در در واقع .ضع موجود به وضع مطلوب طی نمایدحرکت مطلوبی را از و

کارکنان با انگیزه، توانایی هاي .طی که توان و انگیزه مناسب براي دخالت مؤثر را داشته باشندامور و فعالیتهاي مربوط به خود دخالت کنند بشر
  . بیشتري داشته و می توانند در سازمان خالقیت و نوآوري را افزایش دهند

سازمان . سازمانی مقدور می گرددمسیر رشد و تعالی، شکوفایی و نوآوري در سازمان ها از طریق مشارکت نظام مند کارکنان و احساس تعلق قوي 
و ایشان هاي متعالی، سازمان هایی هستند که با ایجاد محیط خالق، ترس و دلهره کارکنان را نسبت به ارائه ایده هاي تحول آفرین از بین می برند 

اندیشه نیروي انسانی و استفاده صحیح از آن  یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه، سازمان ها، اهمیت دادن به فکر و.درا در این راه ترغیب می نماین
نظام پیشنهادها درواقع . ]5[است و یکی از بهترین راه هاي استفاده از سرمایه هاي فکري کارکنان سازمان نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد ها است

رشد خالقیت و نوآوري در سازمان بوده و تکنیکی یکی از راههاي کلیدي براي به وجود آوردن مشارکت کارکنان در فعالیتهاي بهبود بهره وري و 
 است که از طریق آن می توان به یافته هاي ذهنی و اندیشه سرمایه هاي انسانی در حل مسائل و ایجاد سئواالت جدید و راه حل هاي بهینه در

  .راستاي فرهنگ تغییر و بهسازي مستمر دست یافت

  ـ ادبیات نظري2
  مدیریت مشارکتیـ 1ـ2

پیرامون مدیریت سازمان ها نشان می دهد سازمان هایی که به سوي ارتقاي نیروي انسانی خود پیش می روند و مشارکت و همفکري  تحقیقات
سازمان . ]18[نتی برخوردارندنیروي انسانی خود را در امور سازمانی می طلبند، به مراتب از هم افزایی بیشتري نسبت به سازمان هاي ایستا و س

ا با بهره گیري از نظام هاي نوین مدیریتی و بهره وري که بر مشارکت کارکنان و بهره گیري نظامند از توانایی ها استوارند، پیشتازان هاي برتر دنی
  .]15[صحنه هاي رقابت جهانی به شمار می روند

نظام مدیریت مشارکتی یکی از . ]35[آخرین ربع قرن بیستم در عرصه مدیریتی پدیدار گشتمدیریت مشارکتی عمده ترین تحولی بود که در 
این نظام مدیریتی به عنوان یک نظام . نظام هاي مدیریتی پویاست که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی و در نتیجه در فرآیند توسعه ملی دارد

کشورهاي پیشرفته و نیز در مطلوب و کارآمد هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ عملی آزمون هاي موفق خود را گذرانده است و هم اکنون در 
  .]15[کشورهاي در حال توسعه کامال مورد استفاده بوده و از جایگاه مناسبی برخوردار است

مدیریت مشارکتی عبارت است از دخالت دادن کارکنان رده هاي مختلف سازمان در فرآیند تبیین مشکل و تجزیه و تحلیل موقعیت و 
کنان در دستیابی به راه حل ها قدرت تصمیم گیري داشته و با سرپرستان و روساي خود همفکري دستیابی به راه حل ها به طوري که کار

  : در عمل حداقل باید در چهار زمینه اصلی مشارکت وجود داشته باشد تا به آن مدیریت مشارکتی اطالق گردد. ]30[کنند
  .اول، کارکنان بتوانند در تعیین هدف مشارکت داشته باشند

  .توانند در تصمیم سازي مشارکت کنند، یعنی از میان گزینه هاي مختلف یکی را انتخاب کننددوم، آنها ب
  .ستسوم، کارکنان در حل مشکالت مشارکت کنند، فرآیندي که شامل تعریف مشکل یا مساله و ارائه راه حل هاي عملیاتی و انتخاب از میان آنان ا

البته مشارکت در این چهار زمینه نه کامال  .]25[) یعنی فعالیت هاي توسعه سازمان(چهارم، مشارکت می تواند در امر ایجاد تغییر در سازمان باشد
. ایندبنابراین کارکنان می توانند در یک و یا تمامی زمینه هاي فوق مشارکت نم. الجمع می باشد ی انجام می گیرد و نه اینکه مانعهبه تنهای

  :مشارکت در زمینه هاي یاد شده می تواند در سه سطح عمده صورت گیرد
  .داف کاري خود را تعیین کنندوط به خودشان شرکت کنند و مثال اهکارکنان می توانند در تصمیم گیري مرب اول،

  .مدیریت مشارکت داشته باشند  دوم، می توانند به عنوان بخشی از گروه کارکنان ـ
  .می توانند به عنوان اعضاء گروه، با مدیر یاهمکاران دیگر خود مشارکت داشته باشند سوم، کارکنان

بهره مندي نیروي انسانی از مزیت هاي مادي و معنوي . مزایاي مدیریت مشارکتی چند جانبه است و همه ارکان سازمان را تقویت می نماید
 مشارکت به شکوفایی قوة خالقیت و نوآوري کارکنان . کیفی سازمان ها می شودآن موجب استمرار و پویایی این شیوه مدیریت و توسعه کمی و 
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به تصویر کشیده را فراگرد مشارکت  1شکل شماره .کمک می نماید و به تدریج جستجوي روش هاي نو و ابتکاري بین افراد تعمیم می یابد

  .شده است
  
  
  
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 

  ].20[فرآیند مشارکت. 1شماره شکل 

 نظام پیشنهاداتـ 2ـ2
رکت کارکنان استقرار نظام پیشنهادات در ابراي مشترین تکنیک  مکانیزم هاي متفاوتی براي عملی کردن مدیریت مشارکتی وجود دارد که عمده

برمی گردد و یکی از اولین سیستم هاي  1880گفته می شود که به کارگیري نظام پیشنهادها به اواخر قرن نوزدهم و سال .]28[یک سازمان است
پیشنهاد در هر اداره و یک دسته کاغذ بود که در کارخانه جنرال الکتریک شروع به کار کرد که شامل نصب صندوق  1906پیشنهاد در امریکا در 

 1968بر اساس گزارش عملکرد جنرال موتو که در سال . کارکنان پیشنهادهاي عملی خود را براي بهبود تولید و عملیات روي آن می نوشتند
در ژاپن شرکت ماتسوشیتا در سال . دالر جایزه به کارکنان پرداخت شده است 14.295.358پیشنهاد، حدود  247.109منتشر شد، براي مجموع 

در ایران از شرکت تراکتورسازي به عنوان یکی از  .پیشنهاد، مقام اول را در بین تمام شرکت ها به دست آورد 6.000.000با دریافت بیش از  1985
 1.196شنهاد در آن ارائه و از آن ها پی 14.940تعداد  1377این نظام را پیاده نموده و تا سال  1368اولین شرکت هایی یاد می شده که از سال 

مصوبه شماره  4، با توجه به بند 10/12/1379به بعد، شوراي عالی اداري کشور در هشتادمین جلسه مورخ  1377از سال . عدد اجرا شده است
، استقرار نظام پذیرش و "ادهانظام پذیرش و بررسی پیشنه "شورا و در نظر گرفتن نتایج حاصل از اجراي آزمایشی  7/6/1377مورخ  8784/12/1

نظام  بررسی پیشنهادها را به عنوان اولین مرحله در استقرار مدیریت مشارکتی تلقی و از کلیه دستگاه هاي اجرایی که شرایط الزم براي استقرار
ثربخشی دستگاه هاي اجرایی و هاي مشارکتی را داشته باشند؛ خواست با توجه به اهمیت و ضرورت مشارکت کارکنان در باال بردن کارایی و ا

  .  ]7[افزایش رضایت و توان آنان، نسبت به استقرار روش ها و ساز و کارهاي مربوطه اقدام نمایند
نظام عبارت است از مجموعه اي از اجزاء به هم پیوسته که داراي تاثیر و تاثر متقابل . است» پیشنهاد«و » نظام«نظام پیشنهادها مرکب از دو مفهوم 

نظام پیشنهادها . ]17[ایده اي است که ممکن است پذیرفته یا رد گردد» پیشنهاد«اشند و براي نیل به هدف مشترك تالش می نمایند و می ب
نی در بعنوان یکی از رایج ترین ابزارهاي مدیریت مشارکتی، شیوه اي است که از طریق آن می توان به یافته هاي ذهنی و اندیشه سرمایه هاي انسا

در مجموع نظام  .]18[یل و ایجاد سئواالت جدید و راه حل هاي بهینه، در راستاي فرهنگ تغییر و بهسازي مستمر سازمان دست یافتحل مسا
بطور خالصه  .]6[پیشنهادها یک نظام مدون براي فعال کردن ذهن افراد و بکارگیري ایده ها و نظرات آنها براي بهبود فعالیتهاي سازمان می باشد

  :هادات شامل سه مرحله مهم و اساسی می شود که عبارتند ازنظام پیشن
مطالعه وضع موجود و شرایط حاکم بر هر سازمان جهت تدوین نظامنامه متناسب با شرایط و وضعیت سازمان، به منظور دریافت و بررسی و  )1

 .ارزیابی پیشنهادات و مشخص نمودن پاداش هاي مادي و معنوي متناسب با هر پیشنهاد
فرهنگ مشارکت در سازمان از طریق انجام تبلیغات و برگزاري برنامه هاي آموزشی براي مدیران و کارکنان به منظور ایجاد انگیزه در ایجاد  )2

 .اعضاي سازمان براي ارائه ایده هاي نو و افکار تازه
پیشنهادات واصله در کمیته هاي تخصصی و  دریافت پیشنهادات اعضاي سازمان از کانالهاي پیش بینی شده در نظامنامه این سیستم و ارزیابی )3

  .]16[تعیین میزان و نوع پاداش متعلق به هر پیشنهاد و اعطاي آن
   

  

 ǻƘǵ ǴǭƘǱƸƛ
ǼƢǥƷƘǂǭ 

ǯƴǁ ƸǾūƷƳ:  
 ǼǲǵƵ 
 ǼǞǍƘǕ 

  :پیامدها براي سازمان
 برون داد باالتر 
 کیفیت بهتر 
 خالقیت 
 نوآوري 

 
 :براي کارکنان

  

 پذیرش 
 خود ـ اثربخشی 
 کاهش فشار 
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 خالقیت و نوآوريـ 3ـ2

 افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شوند. همه ي سازمان ها براي بقا نیازمند اندیشه هاي نو و نظرات بدیع و تازه اند
در عصر ما براي بقاء و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود، باید جریان نوجویی و نوآوري را در سازمان . و آن را از نیستی و فنا نجات می دهند

ري و براي اینکه بتوانیم در دنیاي متالطم و متغیر امروز به حیات ادامه دهیم باید به نوآو. تداوم بخشیم تا از رکود و نابودي آن جلوگیري شود
  .]1[خالقیت روي آوریم و ضمن شناختن تغییرات و تحوالت محیط براي رویارویی با آن ها پاسخ هاي بدیع و تازه تدارك ببینیم

 .]4[دادن است و پاسخ ) آگاه بودن(خالقیت، توانایی دیدن: اریک فرم چنین بیان می دارد. خالقیت با تعابیر متعدد و متنوعی تعریف می شود
به منظور حل مساله بدون پاسخ از پیش تعیین شده، از طریق بیان عقاید خود به ی توان به عنوان ترکیبی از تخیل و تفکر واقع بینانه خالقیت را م

بعضی از تعاریف خالقیت بر حسب محصول خالق یا بازده  . ]32[صورت صریح و واضح در مورد ویژگی هاي غالب مساله موردنظر، درك کرد
اند، بخشی دیگر بر اساس فرآیند خالقیت استوارند، و تعدادي نیز بر پایه ویژگی هاي شخصیتی افراد خالق تبیین شده اند؛ اما  خالقیت شکل گرفته

  . ]10[وجه اشتراك تعاریف ارائه شده را می توان در عوامل تازگی، ارزشمندي و تناسب جمع کرد
وري را توانایی انجام امري ابتکاري تعریف کرده است که به خلق محصول یا خدمتی از نوآوري نیز تعاریف متعددي ارائه شده، فرهنگ وبستر نوآ

نوآوري فرآیند  .فته یا به وسیله آموزش ایجاد شودجدید منجر شود به گونه اي که این توانایی ممکن است از هوش و استعداد افراد سرچشمه گر
نوآوري عبارت است از ارائه محصول یا . ه بوده و داراي ارزش تجاري می باشندتوسعه همه ي چیزهایی است که در حال حاضر مورد پذیرش جامع

از یک نقطه نظر محدود، مفهوم . ]34[فرآیند جدید، راه اندازي سازمانی جدید، فناوري جدید، کشف اطالعات جدید و یا ورود به بازارهاي جدید
، مفهوم نوآوري نشان دهنده تازگی، و یا چیزي نظر وسیع ترز یک نقطه ا. دنوآوري به توسعه و تحقق یک محصول یا روش فنی جدید اشاره دار

ساختارها و نوآوري  و حتیمحصوالت جدید، فرآیندها، روشهاي تکنولوژیک، معرف ، این نوآوري ارائه شده استاست که به تازگی در یک شرکت 
  . ]22[می باشد توزیع جدید روش هاي مربوط به 

ذهن می توانیم آنها را  چنان به هم عجین شده اند که شاید ارائه تعریفی مستقل از هرکدام دشوار باشد، اما براي روشن شدنخالقیت و نوآوري آن 
خالقیت، پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نوست، در حالی که نوآوري عملی ساختن آن اندیشه و فکر . به گونه اي مجزا از هم تعریف کنیم

می توان گفت که بنابراین . ]14[گرنوآوریاندیشه خالق تحقق یافته است که به بهود فرآیندها و  فرآورده ها منجر می شودبه عبارت دی. ]1[است
  . بستر رشد و پیدایی نوآوري هاست خالقیت

  

  ـضرورت و اهمیت خالقیت و نوآوري در سازمان1ـ3ـ2
. ماندگاري آنها در دنیاي رقابتی و بازارهاي پیچیده داخلی و بین المللی می باشدموضوع خالقیت و نوآوري الزمه حیات سازمانی و استمرار بقاء و 

در این شرایط اگر سازمانی در جهت نوآوري و خالقیت اقدام جدي انجام ندهد قطعا با شکست روبرو خواهد گردید؛ضرورت و اهمیت یافتن 
زمان ها در برهه اي از زمان قرار گرفته اند که تحت عناوین مختلف از جمله راهکارهایی جهت ایجاد خالقیت و نوآوري در این است که امروزه سا

عصر دانش، عصر فراصنعتی، عصر جامعه اطالعاتی، عصر سرعت و باالخره عصر خالقیت و نوآوري مطرح شده است؛ و خود را در جهت مدیریت 
که خالقیت و نوآوري به عنوان اصلی اساسی از عوامل مهم بقاي سازمان تغییرات شتابان و دگرگونی هاي ژرف جهانی آماده می سازند؛ به گونه اي 

در خصوص ضرورت و اهمیت خالقیت و نوآوري در سازمان، دالیل متعددي ارائه گردیده است بدین معنی که خالقیت . ]12[ها پذیرفته شده است
؛پیدایش تحرك در وق یافتن آنها به سوي خودشکوفاییو س رشد و شکوفایی استعدادها:و نوآوري موجب خواهد شد تا موارد ذیل تحقق یابد

؛ارتقاي بهره وري سازمان؛موفقیت مجموعه کارکنان سازمانتنوع تولیدات و خدمات؛افزایش انگیزش کاري یفیت و کافزایش در کمیت،  سازمان؛
  ].13[تحریک و تشویق حس رقابتمدیریت و کارکنان سازمان؛رشد و بالندگی سازمان؛

 

  چگونه می توانیم خالقیت و نوآوري را در سازمان تسهیل کنیم؟ ـ 2ـ3ـ2
ز یکی از عوامل توسعه و تقویت قدرت خالقیت و نوآوري در سازمان حمایت، پشتیبانی و تشویق کسانی است که از خود نظر و ایده هاي خالق برو

ن از تحول کافی برخوردار شود و بتواند خود را با محیط متغیر استراتژي هاي حمایتی از افکار نو در سازمان موجب می شود تا سازما. می دهند
تعیین اهداف روشن و صریح در مورد فعالیت هاي هاي خالق و ایجاد سیستم پاداش دهی و تشویق افراد نوآور در این . خارجی هماهنگ سازد

هرگاه مدیران . خالقیت و نوآوري در مدیریت سازمان استالبته یک نکته را نباید فراموش کرد و آن وجود فرهنگ . زمینه، کارساز و موثر است
 نسطوح عالی و سیاستگذران سازمان، خود به خالقیت و نوآوري به عنوان فعالیت هاي ضروري باور و اعتقاد نداشته باشند، هیچ فعالیتی در ای

  ].1[زمینه دوام و بقاء نخواهد یافت
  :این عوامل عبارتند از. بر خالقیت و نوآوري به چهار دسته از عوامل اشاره دارد یکی از اندیشمندان مدیریت در زمینه عوامل موثر

  به کارگیري و جذب نیروهاي خالق و نوآور به سازمان) الف
  امکانات مناسب تحقیقاتی و مالی براي کوشش هاي نوآورانه) ب
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  آزادي عمل کافی در انجام فعالیت ها و تالش هاي خالق) ج
  .خالقج حاصل از فعالیت هاي خالق و دادن پاداش مناسب به افراد به کارگیري نتای) د

  ].33[هرگاه سیستم سازمانی با اتکا به این عوامل طراحی شود، خالقیت و نوآوري در سازمان توسعه و گسترش می یابد و تقویت می شود
ایده پردازي مقدمه فرآیند نوآوري بوده و تولید ایده هاي . ]29[نوآوري به عنوان بهره برداري و اجراي موفق ایده هاي جدید تعریف شده است

دیچمن معتقد است که ایده توانایی هدایت براي شکوفایی نوآوري را دارد و به سازمان در . ]30[جدید یک منبع مهم نوآوري در داخل سازمان است
د که به طور معمول از ترکیب ایده هاي موجود به خلق ایده توانایی تولید نوآوري با خالقیت به دست می آی. ]23[رقابت جهانی شتاب می بخشد
شکوفایی در  بنابراین. ]8[از طرفی خالقیت در درون سازمان ها تابعی از خالقیت افراد درون آن سازمان است. ]21[هاي نو و مفید منجر می شود

  .ا و نوآوري هاي عناصر سازمان می باشدیک مجموعه، حرکت به سمت دانایی محوري و استفاده همه جانبه از تفکر، خالقیت ه
مطالعه ها نشان می دهد که حدود . البته باید توجه داشت که اغلب ایده هاي نوآورانه به محصوالت یا خدمات جدید و موفق تبدیل نمی شوند      

فرآیند نوآوري را اغلب به صورت یک قیف بنابراین . ایده خام الزم است تا یک محصول کامال جدید و از نظر تجاري موفق به وجود آید 3000
از آن جا که . کارکرد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در گرداوري حجم وسیعی از ایده ها مشابه این قیف عمل می کند. ]8[ترسیم می کنند

بنابراین بررسی انبوهی از ایده . ]24[تنوآوري با تولید ایده هاي جدید شروع می شود، تولید ایده براي نوسازي و موفقیت شرکت ها بسیار مهم اس
  .]27[ها و ارزیابی آن ها براي تصمیم گیري توسعه ي محصول جدید ضروري است

  
  

  
  
  

  ].8[قیف نوآوري. 2شکل شماره
  
  ـ  مدیریت و اجراي نوآوري3ـ3ـ2

در اکثر موارد براي راه اندازي نوآوري در سازمان چندین عامل توانمند کننده . نوآوري، بندرت به صورت خود به خودي در سازمان ها اتفاق می افتد
  .شبکه ها فرآیندها، سیستم ها و ساختارها، فرهنگ، شایستگی ها و: وجود دارند که عبارتند از

البته یک رویکرد . تحقیقات مختلف نشان داده اند که سازمان ها یک رویکرد ساختاریافته را جهت اجراي بهتر نوآوري در سازمان پذیرفته اند
داده یک مدل پنج مرحله اي براي مدیریت نوآوري نشان  3شماره در شکل . رسمی براي اجراي نوآوري، بتنهایی موفقیت آن را تضمین نمی کند

  .شده است
  

  
  
  
  

  
  

  

  ].9[مدل مدیریت نوآوري. 3شکل شماره
 

محیطی در تشریح مدل، باید گفت که خود فرآیند نوآوري از سه عنصر ایده و خالقیت، پورتفولیو و انتخاب و به کارگیري و اجرا تشکیل شده که در 
از افـراد   و سازمان ها عمل می کند؛ یعنی در مدیریت نوآوري باید با توجه به استراتژي نوآوري سازمان، ایـده هـا را   افرادو نوآوري استراتژي شامل 

در مرحله بعد، باید فرآیند انتخـاب ایـده را بـا    . دریافت کرده و آن ها را به نحوي مدیریت کنیم که افراد تمایل بیش تري به خلق ایده داشته باشند
و به کـارگیري ایـده هـا    با اجرا . توجه به منابع و استراتژي هاي شرکت مدیریت نموده و بهترین ایده ها را جهت معرفی و به کارگیري انتخاب کنیم

 ببربه صورت نصـ ، هاي نوآوري در مرحله اول بسیاري از طرح.]9[ممکن است نوآوري در یکی از سطوح بازار، محصول، خدمت و فرآیند حاصل شود
چـه   اجـراي آن  قـدرت کـافی جهـت پیگیـري و    ) پـردازان  ایـده (کنندگان  چرا که مشارکت ،شوند دیوارها و یاجاگرفتن در گوشه کتابخانه متوقف می

یـک   ،دنمایـ و ارزیـابی   ختهها را اخذ و تعدیل کرده و افراد را درگیر فرایندهاي اجرایی سا می اثربخش که ایدهنظاوجود . اند را ندارند پیشنهاد کرده
  .حیاتی است کار کسب وحسابداري براي سالمت مالی یک نظام اطالعات که وجود  گونههمان  ،بهجزء اساسی و حیاتی در فرایند نوآوري است

  

  

  ـ بازار
  ـمحصوالت

  ـ خدمات
 ـ فرآیندها

  استراتژي نوآوري

  افراد و سازمان

  مدیریت ایده و خالقیت

 
مدیریت پورتفولیو و 

  انتخاب
توسعه (به کار گیري 

  ...)محصول جدید و 

محصول  1
  جدید موفق

3000      
ایده 

ایده  300
 ارائه شده

پروژه  125
 کوچک

محصول  2
 عرضه شده

پروژه  4
توسعه 
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  جایگاه و نقش نظام پیشنهادها در نوآوري و شکوفایی سازمانـ 4ـ3ـ2
بنابراین به دست آوردن دانش مربوط به . و انطباق مداوم نیازمندند نوآوريامروزه سازمان ها با یک محیط پویا و متغیر مواجهند و بدین جهت به  

کارمندان می توانند با ارایه پیشنهاد، سازمان خود را جهت بهبود فرآیندها و خدمات و . مهم استسازمانی بسیار و نوآوري عوامل تسهیل در تغییر 
سام استرون در پژوهشی درباره شیوه هاي کاري افراد و خالقیت مبتنی بر همکاري، به موضوع مشارکت .]15[در نتیجه انطباق با تغییر یاري رسانند

او به شیوه استفاده از منابع انسانی در مورد خالقیت مبتی بر همکاري در ژاپن تاکید می کند و نتیجه  پژوهش. به عنوان علت نوآوري می پردازد
  . ]20[می گیرد که نوآوري از طریق استفاده از اندیشه هاي سرمایه هاي انسانی سازمان و تبادل آزاد اطالعات بین آنها تجلی می یابد

کنان و مشتریان و پیمانکاران است و بر همکاري و مشارکت داوطلبانه کارمدیریت مشارکتی تاکید اصلی همانگونه که پیش از این مطرح گردید، 
در جهت بهبود مستمر  ،نی و تخصصی آنها در حل مسایل و مشکالت سازمانها، ابتکارات، خالقیت ها و توان فمی خواهد از ایده ها، پیشنهاد

پیشنهادها یکی از راههاي کلیدي براي به وجود آوردن مشارکت کارکنان در فعالیتهاي بهبود بهره وري نظام  .]2[استفاده کند یفعالیت هاي سازمان
و تکنیکی است که از طریق آن می توان به یافته هاي ذهنی و اندیشه سرمایه هاي انسانی در حل مسائل  بودهدر سازمان و رشد خالقیت و نوآوري 

لذا استقرار نظام پیشنهادها بستري مناسب در .هینه در راستاي فرهنگ تغییر و بهسازي مستمر دست یافتو ایجاد سئواالت جدید و راه حل هاي ب
. فعال و پویا باشدهاي پیشنهاد بررسی و پذیرش داراي نظام بایستی استنوآوري و خالقیت  خواهانکه  یسازمان این مهم می باشد وجهت تحقق 

  .پیشنهادها در نوآوري و شکوفایی سازمان به تصویر کشیده شده است نقش نظام پذیرش و بررسی 4در شکل شماره 
  
  
  
  
  
  

  
  

  ].3[نقش نظام پیشنهادها در نوآوري و شکوفایی سازمان. 4شماره شکل 
  

  ـ نتیجه گیري3
ان همانگونه که قبال اشاره شد هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر بکارگیري نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها بر رشد خالقیت و نوآوري در سازم

نتایج و پیامدهاي همه جانبه اي  در سازمان می توانومشارکت دادن کارکنان در امه کبه این نتیجه رسیدیم  طبق بررسی هاي بعمل آمده. می باشد
مشارکت به شکوفایی قوة خالقیت و نوآوري کارکنان کمک می نماید و به تدریج جستجوي روش هاي نو .را براي سازمان و کارکنان آن فراهم آورد

و  رشد و تعالی، شکوفایی و نوآوري در سازمان ها از طریق مشارکت نظام مند کارکنان مسیرعبارت دیگر  به. و ابتکاري بین افراد تعمیم می یابد
  . می گردداحساس تعلق قوي سازمانی مقدور

راه هاي یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه، سازمان ها، اهمیت دادن به فکر و اندیشه نیروي انسانی و استفاده صحیح از آن است و یکی از بهترین 
به پیشنهادها پذیرش و بررسی لذا استقرار نظام . ها استنظام پذیرش و بررسی پیشنهاد،بکارگیري از سرمایه هاي فکري کارکنان سازمان استفاده

یک جزء اساسی و حیاتی در  ،دنمایو ارزیابی  ختهها را اخذ و تعدیل کرده و افراد را درگیر فرایندهاي اجرایی سا می اثربخش که ایدهعنوان نظا
  ..می باشد یند نوآوريفرا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 افزایش انرژي

 

  

 افزایش بهره وري

 

ایجاد خالقیت، نوآوري 
 و شکوفایی

 

  

به مرحله عمل 
رساندن 

 پیشنهاد مصوب

  

بررسی 
 پیشنهادات

  

اجراء نظام 
مشارکت و 

 پیشنهاد گیري
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