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   دهيچك
يكي  .هوشمندانه عوامل كليدي موفقيت آن مقوله را شناسايي نمود و در جهت كسب آن كوشيدبراي موفقيت در هر امري بايد 

نظام پيشنهادها بايد يكي از چرخ دنده .هاي مديريتي است از عوامل كليدي موفقيت نظام پيشنهادها پيوند دادن آن به ساير نظام
هاي مديريتي ممكن داده و  طراحي نشود و با تمام نظام نظام پيشنهادها بايد جزيره اي.هاي دستگاه مديريتي سازمان باشد

برقراري ارتباط .هاي مديريتي مي توانند در صورت همگرايي و ارتباطات منطقي سينرژي داشته باشند نظام.ستانده داشته باشد
اثربخش مديريت از اين نظام هاي واقعي و  حمايتدر شمار مديريت دانش،هاي مديريتي بويژه نظام  نظام پيشنهادها با ساير نظام

نظام است و قابليت ارتباط با  ها ل كه امروزه مورد استفاده سازمانهاي مديريتي معمو در اين مقاله نظام .بحساب مي آيد
در نظر است نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در يك مقايسه تطبيقي  با نظام گرديده و معرفي  ،به اختصارپيشنهادها را داراست

نتايج مطالعات صورت پذيرفته گروه پژوهش حاكي از آن است كه يكپارچه .ت دانش مورد آناليز و تجزيه و تحليل قرار گيردمديري
نمودن سيستم هاي موجود در سازمان ،مي تواند در پيشبرد اهداف سازماني تاثير بسزايي داشته باشد و مي بايست وجوه اشتراك 

به ويژه سيستم هاي نظام پيشنهادها و مديريت دانش ـ براي كاركنان تبيين و شفاف  و افتراق بين سيستم هاي اشاره شده ـ
  .سازي گردد

 
  .مقايسه تطبيقي ت دانش ،يريمدنظام هاي مديريتي،نظام  ،پيشنهادها نظام مديريت مشاركتي ،  :يديكل واژگان
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  مقدمه - 1
ها حاال ديگر با كاركناني سرو كار  شركت .رقابتي در سازمان گردد تواند موجب ايجاد مزاياي بيانگر تفكر كاركنان است كه مي پيشنهاد

هاي امروزي  به همين دليل شركت. دارند كه توقع دارند شركت و مديرانشان به همة سئواالتشان به خوبي و كامالً دقيق پاسخ دهند
باشند و به همين دليل بدنبال محكم كردن ارتباطات خود با  ها مي حل و راه هانيازمند يك جريان ماليم و مستمري از عقايد و نظر

بايست فرهنگ مشاركت فعال  پذيري، مي براي حفظ و نگهداشت سازمانهايمان در حالت پاسخگوئي و انطباق. مشتريانشان هستند
هاي مديران عالي آن  حاال ديگر دغدغه .يمكاركنان را تقويت نموده و براي شنيدن پيشنهاداتشان در هر سطحي آمادگي داشته باش

تواند اعماق ذهن كاركناني را كه  تر و عالقمندتر باشند و اينكه چگونه مي است كه نسبت به نگرش و پيشنهادات كاركنان خود حساس
  .]1[. ائه دهندها يادگرفته بودند كه دهانشان را ببيندند بازنگهدارند و عقايد جديد خود را در قالب پيشنهاد ار براي نسل

نظامي كه كاركنان نظرات خود را . است“ نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي كاركنان”يك تكنيك و روش مناسب در اين رابطه 
موجب افزايش  پيشنهاد كاركنان(Ron Kaufman, 2003). فرستند نويسند و براي رويت مديران براي آنان مي هائي مي بر روي برگه

وري  هاي خود را كاهش دهد، بهره اي كه بتواند هزينه دهد به گونه مزاياي رقابتي مي  گردد و به سازمان ويژگي ن ميپويائي كاري كاركنا
از پيشنهادهاي كاركنان موجبات % 37دهد كه تقريباً  ها نشان مي بررسي. را افزايش دهد و موجبات افزايش كارآئي كاركنان گردد

هائي جديد براي افزايش اثر بخشي سازمان  گردد و موجبات ايجاد استراتژي ها مي ان و هزينههاي زيادي در سازمان، زم جوئي صرفه
  .]Freda turner, 2004)( ]1 .گردد مي
توانند تفكر و دانش خود را در قالب  ين سطح آن مين تريتا پائ ين رده سازمانيتر يه كاركنان از عاليكل شنهادها ،يپ ن نظاميدر ا

ت يفيش كيانجام كار و افزا يو بهبود روش ها يموجود در روند كار يها ييها ، ابتكارات و نظرات، جهت رفع نارساده يشنهاد ها، ايپ
تواند به عنوان  يشود ، م ياد ميز ين ين فرديا كازيشه ها يج انديشنهادها كه از آنبه طرح بسين نظام پيبنابرا. ارائه دهند  . . . د ويتول

 Know ) يي، دانش چرا ( Know What ) يزيافراد در چهار حوزه دانش چه چ يدانش كاربرد يريمناسب جهت بكارگ يبستر

why ) ي، دانش چگونگ ( Know How ) ي، دانش چه كس ( Know who ) اهداف سازمان و حل مشكالت و بهبود  يدر راستا
هاي دولتي در ايران نيز، موظف شدند با  سازماندر چند سال اخير .]2[  دينقش نما يفايك شركت ايدر  يندها و روابط كاريفرآ

ها جهت ارتقاء  هاي مختلف سازمان را جمع آوري كرده و از آن كاركنان بخش يهاو پيشنهادها تشكيل كميته پيشنهادات، نظر
وجود دارد  افرادجا كه در حوزه مديريت دانش، بدست آوردن و پردازش دانشي كه در ذهن  از آن. كيفيت خدمات خود، استفاده نمايند

از اهميت بااليي برخوردار بوده و از طرفي كاري دشوار نيز است، به نظر مي رسد نظام پيشنهادات مي تواند بعنوان ) دانش ضمني(
 يدانش ضمن يريبه كارگ ياز راه ها يكي.]3[  ابزاري مناسب جهت مديريت دانش ضمني كاركنان در سازمان ها بكار گرفته شود

بزرگ  يت اكثر شركتهاياز پژوهش ها،موفق ياريبه گواه بس.مناسب ، كارا و مقرون به صرفه است ييكنان،استفاده از الگونهفته در كار
و  يريت پذي،مسئوليه خودباوريجاد روحيكاركنان،ا يت فرديبوده است كه به توسعه ظرف يمناسب دانش ضمن يري،مرهون به كارگ

  .]4[ .گردد يتعهد در آنان منجر م
اين مقاله در نظر است تعاريف و مفاهيم مديريت مشاركتي ؛ چگونگي استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها ؛ مشكالت اساسي در 

در رابطه با نظام پيشنهادها ؛ عوامل تسهيل كنندة اجراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها ؛ مفاهيم مديريت دانش؛ تعامل نظام 
ي مورد بازشكافي قرار گيرد تا زمينه الزم براي آناليز نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در يك مقايسه پشنهادها با سيستم هاي مديريت

  .تطبيقي  با نظام مديريت دانش با ارايه توصيه ها و رهنمودهاي كاربردي فراهم گردد
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  يت مشاركتيريم مديف و مفاهيتعار - 2
  ف مشاركتيتعر -2-1

 شبرد يد و انجام پيمف يشنهادهايه پيق ارايها از طر يريم گيافراد در تصم يشركت داوطلبانه و اراد يمشاركت به معنا
 [5]در سازمان است يگروه يها تيكارها در قالب فعال

 سازمان به حساب آورد كه بصورت  يتاكتيك/ استراتژيك  يكاركنان در تصميم ها يتوان فرايند درگير يمشاركت را م
 [6] افتد  ياتفاق م يغير مستقيم و با درجه ، سطح و حدود مشخص/ در شكل مستقيم  يغير رسم/ رسمي 

 [7] است يت گروهيكسب موفق يافراد در راستا يتعاون فكر يمشاركت به معنا  
 مختلف به شمار  ياز ديدگاه ها يوجود دارند كه انعكاس يتوان دريافت كه تعاريف چند گانه ا يمختصر م ياز اين بررس

تعريف مشاركت بر . كه جامعيت داشته باشد ، چندان مشكل نيست  يرسد پيدا كردن تعريف يبه نظر م. د رون يم
خورد عبارت است  يآنچه كه كمتر در اين تعاريف به چشم م. درست است  ياز ابعاد مشاركت به طور جزي ياساس يك

مختلف مشاركت ، به تعريف مجدد  يجه به جنبه هابنابراين جا دارد با تو. ابعاد آن  يتمام ياز تعريف مشاركت بر مبنا
سازمان  يتاكتيك/ استراتژيك  يكاركنان درتصميم ها يبا اين ديد ، مشاركت را مي توان فرآيند درگير. آن بپردازيم 

اتفاق  يغير مستقيم و با درجه ، سطح و حدود مشخص/ در شكل مستقيم  يغير رسم/   يبحساب آورد كه بصورت رسم
  [6]. افتد  يم

   يمفهوم مديريت مشاركت -2-2
 ك سازمان در روند يمانكاران يان و پيت كه تمام كاركنان،مشتريريتوسط مد يعبارت است از به وجود آوردن فضا و نظام

 [7,8] .نديو مشاركت نما يت همكاريريل و مشكالت سازمان با مديو حل مسا يريم گي،تصميم سازيتصم

 يخردمندانه كارمندان را به سو يسخنور و كاردان ممكن است بتواند تنها بر پاية خصلت رهبر ييك مدير اجراي 
يك مدير تنها ، گرچه بسيار توانا و نيرومند باشد ، بتواند تصور اين مطلب غيرممكن است كه رهنمون سازد اما  يكامياب

كه نامشان در فهرست مزدبگيران  يهمة كسان ياداره كند كه برخرد كل ييك سازمان را بهتر از زمان يخود به تنهاي
 يو خودكامه كه در اصل بر وجود يك شخص استوار است ، نم ييك شيوة مديريت منزو. شركت ثبت است ، تكيه كند 

 .]8[ايستد  يكه باشد ، اين مديريت سرانجام باز م يتواند دوام پيدا كند ، به هر دليل

  يابد؟ استقرار مينظام پذيرش و بررسي پيشنهادها چگونه  - 3
 :تواند موفق باشد كه در برگيرندة شرائط و موارد زير باشد اين نظام زماني مي

   .نظام پيشنهاد به عنوان ساز و كار مناسبي براي انگيزش كاركنان و نيل به نوآوري سازمان معرفي گردد .1
ريافت برگه و هر وسيلة ديگر براي اين نظام بتواند از تمام وسائل ارتباطي چون پست، پست الكترونيكي، نمابر، د .2

تواند مورد بررسي قرار گيرد فكر پيشنهادهائي كه زيان بار  سازي بيشتر استفاده نمايد و هر پيشنهادي مي تسهيل
   .بوده و در خالقيت جهت اهداف سازمان و كاركنان باشد

   .زنگري قرار گيردتواند براي ساير كاركنان معرفي گردد و مورد ارزشيابي و با هر پيشنهادي مي .3
   .بايست بالفاصله در روز بعد پاسخ داده شود و در طول هفته پيشنهادي بودن پاسخ نمانده باشد هر پيشنهادي مي .4
هاي اينترنت براي انتقال سريع پيشنهادها استفاده كنيد البته به شرط آنكه پيشنهادها را فيلتر گذاري  از سيستم .5

  .ننمائيد
ناقص و مجهول هستند با پيشنهاد دهند صحبت نمايند و منظورش را از ارائه پيشنهاد  پيشنهادهائي كه پيچيده و .6

  .با بحث و تبادل نظر جويا گرديد
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شود و شركت را به سوي خالقيت و نوآوري هدايت  عقايد و نظرات غالباً از مشتريان و عرضه كنندگان اخذ مي .7
   .كند مي

   گيري عملكرد افراد و گروهها و تيم باشند زمينة اندازهبايست در  اي از پيشنهادهاي اجرائي مي پاره .8
يا در تابلوهاي نصب شود و كاركنان به “ حلقه افتخار”هاي اينترانت تحت عنوان  پيشنهادهاي اجرا شده در شبكه .9

ن سازي دانش سازما آل اين بيانگر مشاركت آنان در مالكيت دانش و ايده .راحتي نتايج عقايدشان را مشاهده نمايند
   .نيز است

اي براي  كاركنان احساس نمايند براي فكر و نظر آنان ارزش قائلند به همين دليل بطور مستمر و ماهانه جايزة ويژه .10
   :هاي انتخاب مي بايست عوامل زير باشد شاخصه. پيشنهاد برتر در نظر گرفته شود

  نحوه نوآوري بودن پيشنهاد،  
  جوئي در هزينه،  صرفه 
   فرهنگ كاريسودمندي و تغيير  
كاركنان احساس نمايند كه سازمان براي فكر و نظراتشان ارزش قائلند و در يك فرهنگ غيررسمي عقايدشان كشف  .11

  .گردد و اجرا مي

بايست تعهد عملي نسبت نه تغيير و تحول و رشد سازمان و  مديريت اجرائي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها مي .12
   .يات داشته باشدها و عمل بازنگري و توسعه فعاليت

   .نظام پيشنهادها به عنوان بخشي از فرايند رشد و ارتقاء كاركنان محسوب شود .13
تواند  جوئي ناشي از فكر خودشان را داشته باشند اين موضوع مي كاركنان احساس مشاركت در سود و صرفه .14

   .در حال اجرا استموجبات  افزايش رضامندي آنان را  فراهم سازد زمانيكه ببينند عقايدشان واقعاً 
فكر كنيد پس پيشنهاد  .توانيد بهترين جائي است كه مي“ مغزتان”يعني  .زمانيكه دو دستان در حال كار كردن است .15

  .]1[ .دهيد
  مشكالت اساسي در رابطه با نظام پيشنهادها  -4

 ؛ طوالني شدن زمان پاسخ به هر پيشنهاد
 ؛ وجود محدوديت زياد براي ارائه هر پيشنهاد  
  ؛ باالي پيشنهادهاي تأييد نشدهدرصد  
 ؛ اخذ تصميمات بدون استفاده از نظرات و پيشنهادهاي كاركنان  
 ؛ كاركنان با توجه به پيشنهادهايشان مورد احترام قرار نگيرند  
 ؛ فقدان حمايت مديريت ردة باالي سازمان از نظام پيشنهادها  
 ؛ تحت بروكراسي امكان اجرا پيدا نكند فقدان انگيزش كاركنان براي ارائه پيشنهاد زيرا پيشنهادها  
 ؛ ارتباطات ضعيف با پيشنهاد دهندگان و رشد و توسعه آنان  
 ؛ انجام ناموفق ارزشيابي پيشنهادها و نظرات  
 ؛ فقدان مكانيسم درستي براي معرفي پيشنهادهاي موفق  
 ؛ فقدان محيط مناسبي براي تغيير و بهبود مستمر در سازمان 
 ؛ ريان از مديريت و سازمان و فقدان توان براي انطباق با بازاركمبود رضايتمندي مشت 
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 ؛ كمبود ميزان رغبت كاركنان به مشاركت و بروز نوآوري 
 ؛ كنترل و نظارت در سازمان براي اخذ پيشنهاد از كاركنان به قدتهاي مع وجود نظام  
 ؛ نبود اطالعات پيشينة مناسب در خصوص هوش و ذكاوت كاركنان  
 ؛ منظم براي ارتقاء هوش و ذكاوت كاركنان فقدان روشهاي  
 ؛وفقدان يك تقويم آموزشي منظم و مبتني بر نياز سنجي آموزش   
 1[ افزايش ضايعات و بيش از حد بودن وظائف غيرضروري[.  

   عوامل تسهيل كنندة اجراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها - 5
  حمايت مديريت عالي سازمان

  توسط مديريت عالي سازمان مبتني بر اعتقاد و ايمان وي به اجراي اين نظام از ضرورياتداشتن يك منشور نوشته شده
   .اصلي موفقيت اجراي طرح است

 بايست اين اعتقاد كامل را داشته باشد كه مديريت ردة باالي سازمان حمايت كامل از هر فرد و هر كارمندي در سازمان مي
قرار داده است و دو مفهوم مشاركت كاركنان و درگيري كاري بيشتر آنان در استقرار اين نظام را در سرلوحة كار خودش
   .محيط كار ابزار اساس موفقيت سازماني است
   مديريت اجرائي استقرار نظام پيشنهادها

  بينوجود فردي به عنوان مديريت اجرائي برنامه نه آنكه پيشنهادها را صرفاً رد نمايد بلكه فردي كه به عنوان حلقة واسط
بهبود و تسريع در فرايند پاسخ به پيشنهادها و وجود. مديريت و كاركنان باشد در موفقيت اجراي اين نظام نقش اساسي دارد

فردي كه بتواند موجبات درگيري و مشاركت بيشتر كاركنان در سازمان را فراهم نمايد از اصول اساسي استقرار اين نظام
   است

  اركنانكاهش ترس مديران از مشاركت ك

 اند كه معتقد اند و كاركناني نيز بوده آميز بودن اين طرحها نداشته اند كه اعتقاد چنداني به موفقيت بطور تاريخي، مديراني بوده
تواند به كاركنان اين نويد را دهد كه برنامة مشاركت كاركنان مي. شود بودند فكر و پيشنهاد آنان توسط سايرين دزديده مي

   .هاي رقابتي در ميان آنان است يجاد فرصتهدف اين نظام ا
   اجراي برنامه براي كاركنان، مشتريان، توزيع كنندگان

 بايست در تمام سطوح اعم از كاركنان، مشتريان، و توزيع كنندگان صورت گيرد اجراي برنامة پيشنهادها مي.   
  گروه مشاوران نظام پذيرش و بررسي و پيشنهادها

 حتماً قبل از اجراي نظام پذيرش و. اي براي ارزيابي پيشنهادها در سازمان تشكيل گردد ظيفهيك كميته ارزشيابي چند و
هر چقدر تالشهاي مرتبط با مشاوره بيشتر باشد ميزان. اندازي نمائيد بايست آموزشهاي مناسب را راه بررسي پيشنهادها مي

ئي ساالنه اعضاي گروه مشورتي موجب ايجاد انگيزه وجابجا. انتقادپذيري اين نظام نيز با شدت كمتري همراه خواهد بود
  گردد انرژي بيشتري در اين كميته مي

  پاداش پيشنهادها

  كاركنان از اينكه ببينند اعضاي. هاي ناشي از ارائه پيشنهاد خواهد بود جوئي از محل صرفه% 20الي  10پاداش پيشنهادها
شان در و از اينكه ببينند تجارت كاري. كرد بسيار راضي خواهند شد بلند مرتبه و مديران سازمان از آنها تشكر خواهند
گيري نمايند لذت توانند از تجارب ساير شركتهاي بهره شود و آنها نيز مي هدفهاي شركت و بازاريابي شركت به كار گرفته مي

  .خواهند برد
  نقش فعال واحد ارتباطات و روابط عمومي سازمان
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هاي مختلف و تحريك كاركنان به فكر و بحث و جرائي بر روي تابلوهاي استقرار يافته ر محلنصب پيشنهادهاي موفق و ا
دفاع از نياز سازمان به بهبود و تحول و اطمينان دادن به. مذاكره نيز نقش اساسي در موفقيت اجراي نظام پيشنهادها دارد

.سازمان شان خواهد بود نيز در اين نظام خيلي مهم است هاي آنان دليلي بر بهبود سازمان و افزايش ارزش كاركنان كه رقابت
   بندي چارچوب زمان

 با مروري سريع بر پيشنهادهاي اجرا. اند كه بدانند كه پيشنهادهايشان تا چه حد در محيط كارشان مؤثر است كاركنان مايل
ته باشد و پيام قوي براي آينده نظامريزي شده داش تواند براي آيندة سازمان خود برنامه شده در حقيقت مديريت نيز مي

   .پيشنهادها داشته باشد
  .هاي نوعي سازمان را همواره مدنظر داشته باشيم مأموريت

 بايست فرايند اخذ و بررسي و ارزشيابي پيشنهاد مي. كاري اجرائي نيز براي اجراي آن داشته باشد بايست راه هر پيشنهاد مي
هاي تخمين اين دو عامل بر اجراي پيشنهادها و استراتژي. و سود هر پيشنهاد نيز هستساده باشد ضمن آنكه بيانگر ارزش 

عقيده در”خطوط هوائي آمريكا به عنوان يك نظام ناظر بر افزايش مشاركت كاركنان در برنامه  .هزينه نيز مؤثر خواهد بود
ها براي راي كار با ديگران و تشويق ايدهناظران آموزشهاي يك روزه ب. به اين هم بيش از پيش توجه داشته است“ عمل
   .گيرند جوئي بيشتر را فرا مي صرفه

   نظارت بر حسن اجراي نظام پيشنهادها
 اندازهاي آتي اين نظام است  بايست در سازمان اجراي گردد نظارت بر حسن اجراي اين نظام و چشم استراتژي ديگري كه مي

   پيشنهادهاهاي نظام  بازنگري ساليانه از برنامه
 مروري بر فرايند نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و ميزان اثر بخشي آن نظام اداري براي درك و شناخت بيشتر از نظام

جوئي در يك برنامة مشاركت كاركنان روشي براي صرفه. دارند ها را براي كلية كاركنان ارسال مي پيشنهادها نتايج اين برنامه
اند كه هر سازمانهاي هوشمند امروز به اين نتيجه رسيده. كارآئي است اگر بخوبي اجرا شودوري و افزايش  ها، بهبود بهره هزينه

 .]1[. تواند عقايد و نظام سازماني را بهبود دهد تواند بهبود يابد و هر شخص مي چيزي مي

  
  ت دانشيريم مديمفاه -6

  تعريف مديريت دانش - 6-1
ي و بصيرت متخصصان مي باشد كه چارچوبي را براي ارزيابي و تركيبدانش شامل تركيبي از تجارب، ارزش ها و اطالعات زمينه ا

دانش اغلب شامل مستندات و مخازني در مورد فعاليت ها، فرايندها، اقدامات و استانداردهاي. تجارب و اطالعات جديد فراهم مي كند
نش ضمني شامل مهارت هاي چگونگي انجامدا. ادبيات مديريت دانش بين دانش ضمني و صريح تمايز قائل است  [9] .سازماني است

بيان، مستند سازي و آموزش دانش ضمني پيچيده. كار است كه كاركنان در طول دوره هاي طوالني از تجارب و اقداماتشان مي آموزند
عددي را برايبسياري از نويسندگان مديريت دانش راه هاي مت. دانش صريح ساده تر مي باشد و مشكل است، برعكس اكتساب و انتقال

   [10] .تبديل دانش ضمني به دانش آشكار به منظور انتقال آن بين افراد سازمان پيشنهاد مي كنند
يافتن راهي جهت خلق، شناسايي، اشتراك و توزيع دانش سازماني به افراد:ابتدائي ترين تعريف براي مديريت دانش عبارت است از 

يان كرد كه مديريت دانش يك رويكرد استراتژيك و سيستماتيك براي ارزشمند كردن آنچهبه طور كلي مي توان ب. [11] .نيازمند آن
طور به ،كه تحت آن اطالعات به دانش كاربردي تبديل مي شود است مفهومي مديريت دانش. كه يك سازمان مي داند مي باشد

از وسيعي مديريت دانش طيف .به كار برده مي شودمناسب در دسترس افرادي قرار مي گيرد كه به آن نياز دارند و براي حل مسئله 
  [12] .را در برمي گيرد مسائل مديريتي چون ايجاد و كد كردن دانش تا توزيع و استخراج دانش
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 سيستم هاي مديريت دانش -6-2
وريافن. وري اطالعات مي باشداان براي تبديل دانش ضمني به دانش آشكار بهره گيري از فنمهم ترين و اثربخش ترين راه سازم

 .اطالعات و سيستم هاي اطالعاتي امكان مشاركت و به اشتراك گذاري دانش را براي كاركنان سازمان به خوبي فراهم مي سازند

[13,14] 
،باشند كه از مديريت دانش پشتيباني كرده و امكان خلق، ثبت سيستم هاي مديريت دانش يك طبقه از سيستم هاي اطالعاتي مي

سيستم هاي مديريت دانش طراحي شده اند تا دانش افراد[11,15] .بازيابي، انتقال و كاربرد دانش در پيكره سازمان را ميسر مي سازند
مديريت دانش براي اكتساب و توزيع هاي سيستم استفاده از. را ثبت كرده و امكان بهره مندي كل سازمان از اين دانش را فراهم سازند

سيستم [16] .استدانش نيازمند مشاركت افراد براي به اشتراك گذاشتن رسمي دانش بجاي محبوس سازي و يا انتقال غير رسمي 
و تجارب به هاي مديريت دانش با انتشار بهينه دانش در سطح سازمان، امكان رشد و ارتقاي كاركنان مستعد، انتقال سريع دانش

همچنين با افزايش خالقيت و نو آوري در سازمان منجر. كاركنان جديد و امكان خلق حوزه هاي جديدي از دانش را فراهم مي سازند
مندي از به جذب مشتريان جديد و افزايش ميزان خدمت رساني در سطح جامعه مي گردند و در نهايت سودنهايي سازمان با بهره

  [17] .فزايش مي يابدچنين سيستم هايي ا
سيستم هاي مديريت است كه مجاري انتقال آن خون در بدنه سازمان همانند، دانش سازمان )2001(با توجه به تحقيق علوي و لدنر

  [11] .مي باشنددانش 

  يتيريمد سيستم هاينظام پشنهادها با  تعامل -7
   5sنظام  -7-1

پاكيزه گي  نظم و  اصل اين نظام  5هاي پايه اي كايزن است كه در قالب آن كليه كاركنان بصورت تيمي با اجراي  جزو نظام  5sنظام 
 JITو  TPMهاي جامع بهره وري نظير  اين نظام پايه نظام.ترتيب رهايي از انباشتگي و انضباط را براي سازمان به ارمغان مي آورند

 5sنظام پيشنهادها مي تواند به عنوان ستون انگيزشي نظام  .هاي ژاپني به شمار مي رود انمي باشد و پلت فرم نظام مديريتي سازم
  .عمل كند

  ونظام استانداردسازي و ايز -7-2
ها و يا بهبود استاندردها جلب  نظام پيشنهادها با بسترهاي قوي تر انگيزشي مي تواند توجهات بيشتر كاركنان را به موارد عدم انطباق

  .نمايد
  مديريت استراتژيكنظام  - 7-3

نظام پيشنهادها در دو .ها انجام دهند نه تنها نظام پيشنهادها بلكه تمام ابزارهاي مديريت بايد جهت گيري خود را بر مبناي استراتژي
ن در با استفاده از روش فراخوان پيشنهادها مي توان از ايده هاي كاركنا.مرحله تحليل وضعيت و اجراي استراتژي مي تواند موثر باشد

   .جهت تحقق استراتژيها و اهداف بهره برد
  نظام ارزيابي عملكرد -7-4

پيشنهادهاي زيادي در نظام پيشنهادها را به خود اختصاص مي دهد و اين امر  ،از آنجايي كه نظام ارزيابي عملكرد نظامي فراگير است
پيشنهادها كامال عددي و بصورت سيستمي و  از آنجايي كه محاسبه عملكرد مشاركت كاركنان در نظام.به تكوين آن كمك مي كند

   .تحت فرمول قابل محاسبه است به بعد عادالنه و غير سليقه اي بودن نظام ارزيابي عملكرد مي افزايد
  و حل مساله نظام مديريت پروژه  -7-5

پيشنهادهاي ثبت شده در مورد .نظام پيشنهادها با بسترهاي قوي انگيزشي مي تواند توجهات بيشتر كاركنان را به پروژه ها  جلب نمايد
   .پروژه ها به عنوان يك دانش مفيد در پروژه هاي آتي كاربرد دارد
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  نظام جلسات بهبود مستمر - 7-6
برخي پيشنهادها در زمينه بهبود برگزاري جلسات دريافت .نظام پيشنهاد يك ركن مهم از جلسات بهبود در هر واحد سازمان است

   .خواهند شد
  نظام تعالي سازماني -7-7

تصويري جامع از سازمان متعالي را با جزييات ترسيم مي كند و بر مبناي معيارها و امتياز بندي و منطق  efqmمدل تعالي سازماني 
پيشرفته ارزيابي اين امكان را  براي سازمانها فراهم مي كند كه از خودارزيابي خود بر مبناي مدل و يا حضور در فرآيند جايزه ملي كه 

نظام تعالي سازماني با تصريح الزامات  .وسط ارزيابان بيروني انجام مي شود جايگاه خود را در مسير تعالي بهبود دهندبر مبناي مدل ت
  [18] . مشاركت فضاي حمايتي مديران را به نظام پيشنهادها فراهم مي اورد

 ارتباط نظام پيشنهادها با مديريت دانش -7-8

)adamson 2005( است و منشا اصلي ارزش آفريني در كسب و  21راهبردي سازمانها در قرن دانش نخستين منبع : د يگو يم
مديريت دانش فرايند كشف، كسب، توسعه و ايجاد، تسهيم، نگهداري، ارزيابي و بكارگيري دانش .كارهاي امروزه به شمار مي رود

منابع انساني ، فناوري اطالعات و ارتباطات مناسب، در زمان مناسب، توسط فرد مناسب در سازمان است كه از طريق ايجاد پيوند ميان 
مديريت دانش، : دارد كه  يان ميب )1998پروساك، ( .و ايجاد ساختاري مناسب براي دستيابي به اهداف سازمان صورت مي پذيرد

ركنان سازمان به آن تالشي براي آشكار كردن دارايي پنهان در ذهن اعضاء و تبديل كردن اين دارايي به دارايي سازماني است تا همه كا
در كشور ما نيز . ميالدي در سازمانهاي پيشرو دنيا رواج يافته است 90پياده سازي مديريت دانش از دهه .دسترسي داشته باشند 

 .]19[. شماري از سازمانهاي پيشرو به اجراي مديريت دانش روي آورده اند.چندسالي است 

 دانشي منبع ارزشمند دانشي و تحقيقاتي در محورهاي دانشي شركت مديريت دانش با ايجاد مخزن   :ت دانشيريمد
  .ايجاد مي نمايد كه به غني سازي پيشنهادها كمك مي نمايد

 مديريت دانش زمينه مشاركت نيروهاي نخبه شركت كه بعضا در نظام پيشنهادها مشاركت  :ت دانشيريمد
 .ندارند را فراهم مي آورد

 م پيشنهادها كه نظام پيشنهادهاي مبتني بر سيستمهاي اطالعاتي است نسل جديد نظا: شنهادها ينظام پ
كامال رويكرد مديريت دانشي دارد و پيشنهاد به عنوان يكي از مواد دانشي در مخزن دانش سازمان ثبت و قابل 

 .]19[ .بازيابي و مشاهده عموم مي شود

ده ها يا.ن كار استيو  تعامل افراد ح يهمكار ت دانش و انتشار دانش حاصل ازيريار مهم در بحث مدياز اهداف بس
هستند؛در بحث  يكار يم هايك شركت،تيد دانش در ين واحد توليتر يرد،اما اساسيممكن است در ذهن افراد شكل گ

 يكار يم هايع دانش كسب شده در تيز موضوع انتشار و توزيم ها و نين تيانسجام دادن به ا يت دانش،چگونگيريمد
درست در .برخوردار است يژه ايت ويم ها و در سراسر سازمان از اهمين تيفراتر از ا ياسيبه مق) يسازمان يريادگي(

روان تر  يريهرچه بهتر و آسان تر و بكارگ يشنهادها جهت دسترسيل موجود در نظام پين نقطه است كه پتانسيهم
افته و هدفمند،توام يسازمان  يقالب ساختار،در يف و حل مسائل سازمانيتعر يك شركت برايدانش مجموعه كاركنان 

تواند خود را در قالب  يل كه مين پتانسيا يبررس.تواند نشان دهد يخود را م ي،كارآمديزشيبا در نظر گرفتن مسائل انگ
ت دانش را به صورت شفاف تر و قابل يريشنهادها و مديان نظام پيم يشنهاد نشان دهد،نقطه ارتباطينظام پ يهسته ها
ز يتر و ن يكرد علميشنهادات با رويشتر پيب يغنا.ن دو،مشخص خواهد نموديان اي،جهت تعامل هدفمند ميزيبرنامه ر

 يدر راستا.ت دانش خواهد بوديريشنهادها و مديمهم تعامل نظام پ يتر،از دستاوردها يكرد علميثبت دانش ها با رو
 يشنهادها،گروه هايته نظام پيتوان در كنار كم يهادها مشنيشتر مشاركت كاركنان ،در حوزه نظام پيتوسعه هر چه ب
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ند نظام يدر فرآ» يمشاركت يگروه ها«ا ي» شنهادهاينظام پ يهسته ها«مختلف شركت با نام  يدر واحدها يكوچكتر
خواهد ت يشنهادها فعالينظام پ يته هايبا كم يمزبور در چارچوب دستورالعمل مدون يهسته ها.. جاد نموديشنهادها ايپ

  .نمود
 يت و سازماندهيدر سازمان؛تقو ييگسترش فرهنگ مشاركت جو:شامل  شنهادها ينظام پ يل هسته هاياهداف تشك

شنهادها؛ماده سازي تعداد بيشتري از نيروها براي به يته نظام پيت كميدر فعال ييشنهاد دهنده؛تمركز زدايپ يگروه ها
تسهيل در شناسايي مسائل واحدها و حل آنها توسط كاركنان همان عهده گرفتن فعاليتهاي كميته نظام پيشنهادها؛

واحد با استفاده از دانش و تجارب ايشان؛افزايش انگيزه و دلبستگي سازماني در كاركنان؛شناسايي نيروهاي خالق و 
 .]2[ نوآور؛بهبود مستمر در سيستم كاري شركت؛وايجاد تفكر سيستمي در شركت

  ي گير نتيجه بحث و - 8
ايجاد تفكر و پرورش . و نوآوري ناشي از فكر در حقيقت هستة مركزي و كليد موفقيت فرايندهاي مديريت مشاركتي استخالقيت 

هاي جديد و گسترش ابداع و نوآوري در  تأكيد بر دانش و خالقيت موجب نيل به ايده. گيرد انديشه غالباً در سه مرحله صورت مي
ها براي  راي برانگيختن خالقيت، شناخت و بهبود تفكر مثبت و سازنده و انتخاب بهترين روشابزارهاي مناسبي نيز ب. گردد سازمان مي
ها و عوامل كليدي نوآوري خالق را سازماندهي نمايد و يك راه حل جامع را براي  تواند فعاليت نظام پيشنهاد مي .ها وجود دارد اجراي آن

آناليز نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در يك مقايسه تطبيقي  با نظام مديريت  .دهدها ارائه  گيري آن حمايت از فكر و انديشه و اندازه
  :دانش مي تواند نتايج زير را در بر داشته باشد

 افزايش نوآوري در توليد كاالها و خدمات  

آوري  م روشهاي جمعكند اين نظا نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در خالقيت به مثابة منبع تغذية تفكري سازمان عمل مي     
كند از سوي ديگر نظام پيشنهادها تقويت كننده و  پيشنهاد و ارزشيابي و ارائه پاداش به هر پيشنهاد تأييد شده را نيز مشص مي

نظام پيشنهادها تقويت كنندة سازمان براي كاالها و . باشد و بازاريابي سازمان نيز مي (R&D)پشتيبان دو بخش تحقيق و توسعه 
  . باشد تنوع با توجه به رشد و تنوع سازمان نيز ميخدمات م
 بهبود مستمر فرايندهاي توليد محصول و خدمات   

گيري در نوع و كيفيت ارائه خدمات سازماني  تواند موجب تغييرات چشم گردد و مي در نظام پيشنهادها تفكر عملياتي و كاربردي مي     
هاي سازمان  گيري جستند ولي آنان را در تصميم زمانها از فكر و انديشة كاركنان سود ميتا قبل از اجراي نظام پيشنهادها سا. نيز گردد

با اين اصل شراكت در فكر . گردند كردند اما با استقرار پيشنهادها كاركنان در مالكيت و منافع سازمان نيز شريك مي شريك نمي
   .كت نمايدتواند به سرعت در مسير كاهش هزينه و بهبود مستمر حر سازمان مي
 افزايش روح خالقيت و جستجوگري براي نيل به اهداف مشاركتي   

هاي موفق براي ارائه نظر و پيشنهاد از سوي كاركنان موجبات افزايش درجة  توانند از طريق اجراي استراتژي ها مي مديران سازمان     
براي رشد و بهبود سازمان  …هاي  رم كنند و استراتژيكاركنان با مشكالت و مسائل سازمان است و پنجه ن. موفقيت سازمان گردند

   وضع نمايند
 افزايش رضايتمندي كاركنان  

هاي  گيري معناي واقعي يعني شماركت كاركنان در تصميم(اگر به معناي واقعي كار كند “ پذيرش و بررسي پيشنهاد”نظام      
شركتها از طريق اجراي پيشنهادهاي خوب و نمايش اين . فراهم سازدتواند موجبات ارتقاء انگيزة كاري كاركنان را  مي) سازماني

 پيشنهادها براي ساير كاركنان موجبات افزايش احترام سازماني به كاركنان خالق را فراهم نمود انگيزة ارائه پيشنهاد را در كاركنان باال
   .ببرند
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 بهبود بازاريابي و شهرت نام سازمان   
طريق توسعه خالقيت كاري كاركنان، توليد كاالهاي جديد و متنوع، طراحي سازماني نوين، موجبات بهبود  توانند از شركتها مي     

   .سازماني گردد.. فرايند بازاريابي و 
 بهبود فرايندها   

ركنان در تواند از طريق دريافت پيشنهادهاي كا تواند بطور مستمر افزايش يابد اين بهبود مي فرايندهاي كاري در سازمان مي     
دهند قطعاً پيشنهادهاي آنان در راستاي افزايش كارآمدي بيشتر  كلية كاركناي كه پيشنهاد مي. هاي مختلف سازمان باشد بخش

تر در سازمان قابليت  توانند راحت گردد و مي تر مي تر و درخشان بهترين عقايد و نظرها وقتي مشاركتي ارائه شوند شفاف. فرايندهاست
   .اجرا يابند
 هاي سازمان كاهش هزينه  

وقتي   .تواند به سرعت در سازمان عملياتي گردد گردد مي هاي سازمان ارائه مي پيشنهادهائي كه در راستاي كاهش هزينه    
گردد قطعاً قابليت پذيرش بيشتري از سوي ساير كاركنان خواهد داشت از  اين پيشنهادها از سوي خود كاركنان ارائه مي

تواند با استفاده از اين پيشنهادها بيشتر به موفقيت  اي مشاركت در سود و شش سيگما در سازمان نيز ميسوي ديگر طراحه
   .نزديك گردد و بهبود را تسريع سازد

 بهبود و هنجارهاي منابع انساني   
ايت اخالقيات نظام پيشنهادها از طريق افزايش انگيزش كاركنان و مشاركت بيشتر آنان در نوآوري سازمان موجبات رع    

   .گردد كاري و طرز تلقي كاركنان در سازمان مي
 بهبود ارتباطات دروني كاركنان در سازمان  

مديران از طريق ارتباطات بيشتر با كاركنان و اخذ پيشنهاد از آنان موجب افزايش درگيري كاري آنان و درك بهتري از     
  .گردد گردند كه اين موجب استحكام ارتباطات دروني سازماني مي ميهاي سازماني   اندازهاي سازمان و استراتژي چشم

داشته باشد و  يير بسزايتاث يشبرد اهداف سازمانيتواهد در پ يموجود در سازمان ،م يستم هايكپارچه نمودن سي :سخن آخر اينكه 
كاركنان  يت دانش ـ برايريشنهادها و مديپنظام  يستم هايژه سياشاره شده ـ به و يستم هاين سيست وجوه اشتراك و افتراق بيبا يم
 يندهايفرآ يو ارتقا يسازمان يش بهره وريمشترك،ضمن افزا يستم هايس يين صورت با شناسايدر ا.گردد ين و شفاف سازييتب

 ينه هايش هزيو به تبع آن از افزا ير ضروريغ يها ي،از دوباره كارييره ايسازمان از حالت جز يستم هايو خارج نمودن س يياجرا
به بيان ديگر اگر سازماني تمايل به استقرار سيستم مديرت دانش دارد و حال آنكه داراي نظام . نمود يريتوان جلوگ ي،م يسازمان

به صورت بالقوه همان اهداف ” هسته هاي نظام پيشنهادها“پيشنهادها نيز مي باشد، صحيح آن است كه وقتي در نظام پيشنهادها، 
را پوشش مي دهند، سازمان از اين پتانسيل بهره برداري نموده و از صرف وقت و هزينه جهت ” مديريت دانش تيم هاي“مورد نظر 

تشكيل تيم هاي مديريت دانش اجتناب نمايد و با توجيه اعضاي هسته هاي نظام پيشنهادها از كم و كيف فعاليتهاي مرتبط با بحث 
 .م هاي مديريت دانش استفاده نمايدمديريت دانش، از اعضاي همين هسته ها در قالب تي
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