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 نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها،

  كاركنان در سازمانسب براي بهبود كرامت شان ومنزلت ابزاري منا
  مهران همت پور        

  شركت ملي ) خدمات پشتيباني(معاون مدير مهندسي و ساختمان  
  .دبير كارگروه دبيران نظام پيشنهادهاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و  نفتخيزجنوبمناطق 

MehranHemmatpoor@ gmail. Com 
 

 
  : چكيده 

يكي از مهم ترين عوامل موفقيت سازمان ها حاكميت روابط انساني مناسب بين مديران وكاركنان آن است در سازمان هايي كه روابط 
نشده وبه اهداف انساني خصمانه وناعادالنه باشد كاركنان انگيزه همكاري خود را از دست داده وسازمان موفق به انجام وظايف خود 

  .خود دسترسي نخواهد يافت
است، زيرا اين موضوع پايه و اساس بسياري » كرامت انساني « يكي از موضوعات بسيار مهم در قلمرو حقوق، فلسفه، اخالق و عرفان

ق غيرقابل سلب و ، نه تنهـا به منزله ي يك حق يا مجموعـه اي از حقوـيكرامـت انسان. از حقوق، امتيازات و تكاليف انساني است
در . پيشرفت و توسعه ي پايدار در هر جامعه اي، در گرو رعايت آن است. بلكه محور و مبناي حقوق بشر تلقي مي شود. انتقال است

ي و صلح در روابط داخلي و ت، آزادي، برابرـايي چون عدالـارآن ، ارزش هـصورت بي توجهي به اين اصل و عدم التزام عملي به آث
  . ي، مفهوم خود را از دست خواهد دادلملبين ال

ش خواهد دادوچون ـان افزايـل سازمـل مسائـمشاركت كاركنان وسازوكار اجرايي آن يعني نظام پيشنهادها انگيزه كاركنان را در ح
كنان بهبود ت وكارـاط بين مديريـي مي كند ارتبـومديريت اين نظرات ار مهم تلق پيدا مي كندي براي اظهار نظر ـكاركنان فضاي

  .يافته ومواردوعواملي كه موجب نارضايتي مي شود كاهش خواهديافت وياازبين  مي رود
  

  : كليد واژه ها 
 .  كرامت انساني ،اصول مديريت برمبناي كرامت انساني،  روابط انساني ،مديريت مشاركتي ،ارزش هاي انساني،  نظام پيشنهادها
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  :مقدمه 
م ترين عوامل در ـداف سازمان در گروي توانايي نيروي انساني به عنوان يكي از مهـدن به اهـت كه رسيامروزه به اثبات  رسيده اس 

  .پيشبرد اهداف  وارتقاي بهره وري سازمان ها محسوب مي شود
لكرد رش سطـح عمـگست ه داري وـعوامل در شالوده سازي نگ صاحب نظران عقيده دارند كه در سازمان عوامل انساني بيش از ساير

  درشد وتحولـوتكميل ماموريت هاي سازمان نقش دارد وبهبود كيفيت وبهره وري به عوامل انساني درگيردرفراين
سطوح  ه درـي شايستـاي انسانـري نيروهـسازمان بستگي دارد سرمايه گذاري در حوزه هاي شناخت استعدادها انتخاب وبكارگي

ي شده ـدر اين مقاله سع تـروري اسـرت وهدايت صحيح نيروي انساني امري ضمختلف مشاغل سازماني پايش عملكرد وافزايش مها
  ت انساني  ـاي كرامـه جديد تجربه شده مديريت تحت عنوان مديريت بر مبنـه وانديشـاست ابتدا فلسف

ب اصول احترام به ـقال ي درـت انسانـوارتباط آن با نظام پيشنهادها مفاهيم كرامت انساني تبيين وبعد اصول مديريت برمبناي  كرام
ت انساني مورد بحث قرار ـانسان  ونقش بسيار مهم نظام پيشنهادها به عنوان ابزاري نيرومند و تاثير گذار براي هر چه بيشتر شان ومنزل

  .گيرد
  

  :تعاريف و مفاهيم 
  : معاني لغوي كرامت 

  . ذكر كرده اندبراي واژه ي كرامت معاني مختلفي را لغت شناسان و فرهنگ نامه نويسان 
ت اخالقي است و كريم كه ـاي شرافـاني و يا به معنـوم شرافت نفسـكريم يا به مفه: در معناي كريم مي نويسد) م  395( ابن فارس 

  ) .1418ابن فارس، . ( ان بندگان استازاسماء الهي است به معنا بخشاينده ي گناه
  ). 5، ج 1414فرهيدي، . ( معنا شده است الكرم شرف الرجل، بزرگواري مرد« دركتاب العين نيز 

  : در باره كرم مي نويسد) م  502( راغب اصفهاني 
بزرگ ) نيك هاي ( ن ـز بر محاسـگردد و جستـوده است كه بالفعـل ازاو ظاهروي و كردارـكرم در مقام توصيف انسان به معناي خ

  ) 1404راغب اصفهاني، . ( اطالق نمي شود 
صفتي است كه در بردارنده ي انواع شرف و خير و فضائل اطالق » كريم « : در باره قرآن كريم آورده است)  630، 511( اين منظور 
  . مي گردد

د آن مي دگي و سخاوت ارزشمند بودن وعزيزبودن و مانـت، بخشنـدر قاموس قرآن نيز كرامت در لغت به معناي بزرگواري و شراف
  ) . 1376قرشي، . ( باشد

و واري و در مقابل دنائت ـت، بزرگـموع معاني ذكرشده به دست آورد كه اكثر لغت شناسان، كرامت را به معناي شرافمي توان از مج
  . اي اصلي مي باشندـق اين معنـپستي آورده اند، كه معناي حقيقي آن بزرگ منشي وبزرگوار و شرافت بوده و معاني ديگر از مصادي

  : اي كرامت انسان مي نويسدآيت اهللا جوادي آملي نيز در بيان معن
ي معادل بسيط ـد در فارسـي دارد كه شايـكريم معناي. كريم غير از كبير و عظيم است. كرامت همان نزاهت از پستي و فرومايگي است

ريم روشن نداشته باشد لذا اگر ما خواسته باشيم كلمه كريم را به فارسي ترجمه كنيم بايد چند كلمه را كنار هم بگذاريم تا معناي ك
  : شود

  ) .1366جوادي آملي، ...... ( روح بزرگوار و منزه از هر پستي را كريم مي گويند
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  :انسان در نظام معنايي قرآن 
ي كه برآدمي در قرآن ـان واژگانـبار به كار رفته است كه اين واژه، ويژگي منحصر به فردي در مي 65واژه ي انسان در قرآن كريم 

ف به گونه اي است كه سؤاالت ـوت و ضعـاط قـكاربرد اين واژه درقرآن همراه با اوصاف مدح و ذم و نق. را مي باشددا. اطالق شده است
راي ـبشأن و منزلت ) مدح وذم (ه ـاف دوگانـان اوصـمتعددي را براي انديشمندان و قرآن پژوهان مطرح مي سازد كه فلسفه ي بي

بهره .... ا فراواني بسيار در توصيف انسان از صفات منفي چون ضعف و عجز و جهل و ان در قرآن چيست؟ و چرا قرآن كريم بـانس
دارد و مقام خليفه ي الهي و تسخير آسمان ها و زمين و در ميان موجـودات بر سر اج كرامت راـه است درحالي كه افتخار تـگرفت

  . خود داردرا در پرونده امتيازات ......ت داري الهي و ـبرخورداري از مقام امان
   . ن داللت دارند متعدد مي باشدي ديگر واژگاني كه بر انسان در قرآاز سوي

  
  مفهوم كرامت انساني 

ارزش، حرمت، حيثيت، بزرگواري، عزت شرافت، انسانيت، شأن، : مهم ترين آنها عبارتند از. لغت معاني مختلفي دارد در» كرامت « 
.  اوتها، احسـان و بخشش جوانمـردي و سخـ ت از فرومايگي و پاك بودن از آلوگيـلتن نزاهايگاه، منزـمقام، موقعيت، درجه، رتبه، ج

  ادل مع
از و ـرام، عنوان، رتبه و مقام ، امتيـاق احتـار، استحقـرف، افتخـاي شـاست كه به معن»  Human dignity«انگليسي واژه ي 

واژه ي « :چنيـن آمـده است» كرامت « اي واژه يدرمـورد معنـ ـورد،آكسفدايـره ي المعـارف انگليسيدر. شرافت برجسته مي باشـد
    .گرفته شده و به معناي شرافت، حيثيت، افتخارو استحقاق احترام است " Dignitas "از عبارت التيني  (Dignity)ت كرامــ

  انواع كرامت انساني 
. دو نوع ويژگي كامالً متمايز از يكديگر، در موجود انساني استبا دقت در معاني لغوي كرامت انساني، در مي يابيم كه كرامت بيانگر 

به عبارت ديگر، جايگاه اجتماعي، سياسي ديني و خانوادگي افراد . برخي از اين ويژگي ها رتبه، درجه و موقعيت افراد را نشان مي دهد
قابـل اكتسـاب و  -ني كرامت اكتسابي و يا ارزشييع - اين نوع كرامت، . مانند كرامت شاه و شاهزاده و كرامت مؤمن. را بيان مي كند

گفته مي شود، هيچ رتبه و درجه اي را بر » كرامت ذاتي« اين نوع كرامت، كه در اصطالح بدان . سلـب از اسنان است و نه قابل وضع 
  .كرامت ذاتي و كرامتي اكتسابي: از ديدگاه اسالم، انسان دو نوع كرامت دارد. نمي تابد

  ذاتي انسان از ديدگاه اسالم  مباني كرامت
كه منشأ آن ذات  اساس يك امر هستي شناختي و اصيل كرامت انسان در اسالم، نه بر مبناي يك امر قراردادي و اعتباري، بلكه بر

سلسه به عبارت ديگر، كرامت ذاتي انسان، خود مبتني بر يك . خلقت بشري است و نيز بر مبناي احكام و فرامين الهي توجيه مي شود
  :مفاهيم و ارزش هاي بنيادين اخالقي و ديني است كه عبارتند از 

  اراده، و اختيار آزادي -1
 قدرت تعقل و تفكر -2
 داشتن وجهه و نفخه ي الهي  -3
 داشتن جنبه ي خليفه ي الهي -4
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  :كرامت در قرآن مجيد
  )70سوره اسرا ، آيه ("خلقناتفضيالات وفضلناهم كثير بالطيار ورزقناهم من بحولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر وال"
كي ودريا سواركرديم واز هر غذاي لذيذ وپاكيزه ايشان را روزي داديم وبر بسياري از آفريدگان شفرزندان آدم را بسيار گرامي داشتيم، آنها را برمركب هاي خ ما

 نيم كه انسان ها در آ، به عنوان شهروندان داراي حقوق ، كرامت وجامعه اي را مي توانيم توسعه يافته وپيشرفته بدا .خود برتري وفضيلت بزرگ بخشيديم
  . شخصيت باشند 

  
 : ديگر معاني و مفاهيم كرامت انساني

واري كردن ودادن آن ـاي بزرگـردن به معنـت كـن كسي و كرامـوانمرد گرديدن، بزرگواري داشتجكرامت به معني بزرگ ورزيدن ، از
 كيد داردأي تـزت انسانـواري وعـبزرگ بر "از نظر لغوي ، كرامت عمدتا) افرهنگ لغت نامه دهخد( استكه قدر ومرتبت دارد بكار رفته 

وه كه ـي است بالقان داراي فطرتــت كه انسـر آن اسـن به خاطـه دارد وايـي توجـولي از نظر مفهومي كرامت انساني به مزلت انسان
االت را كه براي انسان كرامت به دنبال دارد ، مي توان چنين ـاين كمازي ـبعض بدهدل همه كماالت است و ميتواند به آنها فعليت ـشام

 :برشمرد
 .بيني خود آگاهي وجهان آگاهي جهاننبه ادراك وكشف خود وجهان خود وداشتن ج-1
 .دهاي معنوي كه به انسان احاطه دار جاذبه-2
 .ميل به كسب علم ودانش-3
 .اخالق مند بودن انسان-4
 .ل وجمالطلب كما-5
 .پرستش وتقديس-6
 .عقل واراده كه مسئوليت و اختيار به دنبال دارد-7

ق آن ـاز طري اتبـه انسان هاسـت وي معنا ـجستجـد درق آن بتوانـا از طريـت تـا به انسان هاسـي در پي دادن معنـت انسانـكرام
   .د درجستجوي معنا ودرصدد خلق معنا باشدـبتوان

ي به ـكشتـن تمـدن،زدايي است ، ايـدن درحال معنـا ان هستيم اما ساخت اين تمـا دادن به انسـحال معن ما در " سارتر مي گويد
 .دنيا غير شخصي شده است واينها همه باعث معنا زدايي از انسان شده است:او مي گويد  "گل نشسته است 

ش هاي غريزي، ـه از كشـدي است ، ونه توجيهي ثانويدكتر فرانكل مي گويد تالش دريافتن معنايي زندگي ،خود نيروي اصيل وبنيا
زي الزم ـان چيـار داشتند كه انسـاز شركت كنندگان در نظرخواهي اظه% 89يش نظر خواهي علمي در فرانسه نشان داد پچند سال 

  .خاطرش بميرند رند بهضت كه حاـان هسـزي در زندگي آنـاذعان داشتند كه كسي يا چي% 61دارد كه به خاطر  آن زندگي كند و
ث  ـورد بحـ، مـي، موضوع معنا جويـده، نه يك ايمان وعقيـت استدر اغلب انسان يك حقيق "ني جويي عم "اين مطالعات نشان داد كه

، ه وپرداخته خود  نمي دانندـز ساختـزي  جـاني را چيـه هاي انسدـت كه ايـومجادله پاره اي از انديشمندان اگزيستانسياليست نيز هس
است كه خود،گرچه خـود دكترفرانـكل بر اين باور "عنصـر وجوهـر "دش است وطراح ا به گفته ژان پل سارتر انسان سازنده خوبن

ود ـتوجه به كرامات انساني اورا به خ ينم، بنابراـف مي كنيشي هستي ، ساخته وپرداخته خود ما نيست ، بلكه ما آن را جستجو وكـمعن
زي ـاچيـه خود وچامعه استفاده كند كه دردنيـرا تجربه كند، زيرا اين قدرت را دارد كه ازآن در جهت رد وتوسعمي آورد تا  بتواند معنا 

  .وجودي خوددرزندگي ياري كند "يـمعن"ن ـرازيافتـان بيشتـدارد كه به انسـود نطوج
ي قلمدادنموده ـزم باخداشناسـي را ملـسال خودشناـداوندمتعـوخ است دـورد تاكيـدرتعاليم ديني نيزم خود شناسي وآگاهي از خود

كسي كه خود راشناخت هر آينه خدا را )دعرفه ربهـه فقـرف نفسـمن ع(نقل شده است كه)ص(روف از پيامبراكرمـاست ودر حديث مع
  .هم شناخته است
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ر ث ازاينگونه تعبيه احاديه از همآمده است كه ميتوان نتيجد كرامات ومنزلت انسان سخن بسياردرآيات قرآن كريم واحاديث در مور
  :كرد

 تـي جهـي وخداشناسـا دادن به آنها از طريق ايجاد خودشناسايل ومعضكرامت انساني عبارت است از به فعليت در آوردن همه ف
  .آوردن راهبردهاي عملي براي اصالح جامعه وسازمان بوجـود

هر روز كه مي گذرد ، همه پديده ها دگرگوني . تكامل را مي پيمايدهر چه در اين جهان وجود دارد، فراگرد پيوسته اي از نوآفريني و 
من انسان را آفريده اي مي دانم با ظرفيتي گسترده كه مي .اند نو پديد آمدن و تكامل از قوانين طبيعتمي پذيرند و نو مي شوند، زيرا از

يري و بسيج همه منابع مادي و غيرمادي اطرامان، و رسالت بهره گ. تواند كارگزار و كارگردان جهان آفرينش و رشد بي پايان باشد
بدين سان، آدميان براي . بررسي و پي بردن به طبيعت و توانايي بالقوه ضروري اين منابع هديه اي است كه به ما ارزاني شده است
  . د توانمندندپديدآوردن نيك فرجامي راستيني كه در آن جنبه هاي مادي و معنوي به صورت واحدي يگانه، هم نوا هستن

آن دستور انسان را در . آنچه انسان را از ديگر جانواران متمايز مسازد دستوري است كه از سوي قوانين طبيعت به همه داده شده است
ميان موجودات زنده برجسته و عالي مي سازد و پايه اي فراهم مي آورد كه بر مبناي آن آدميان مي توانند ميان خوب و بد تميز 

  .و درستي يا نادرستي هر چيز را تبيين كنند و منطق وجودي همه اشيا را درك نمايند بگذارند
گرچه طبيعت چنين صفات ستودني را درآنان به وديعه نهاده است ، ولي انسان، همواره آن توانمندي و درستي را كه از او اميد مي رود 

پيوسته براي صلح و ارامش دعا . كند ولي بيشتر از ناداري رنج مي بردهميشه ثروت و نيك فرجامي را دنبال مي.از خود آشكار نمي سازد
درجست و جوي شادماني است ولي همواره قرباني مصيبت و بدبختي مي . مي كند ولي در ستيزه و رقابتي پايان ناپذير درگير است

. نان داده شده است آگاه و هوشيار نيستنداين واقعيت هاي دردناك وجود دارند چون آدميان به دستوري كه از سوي آسمان به ا. شود
  . درعوض، غرقدرمنافع شخصي و انديشه ها و ادراكات خودپسندانه اند

تنها زماني كه خرد خردمندان، قديسان، و بسياري . بزرگي و شكوه بالقوه انسانيت نمي تواند از راه هوش و قدرت فردي به نمايش درآيد
گذشته و حال، بتواند آزاد و بدون مانع در ترازي باالتر متحد شوند، آنگاه خرد گروهي انسان به ديگر از مردمان، از شرق و غرب، از 

آن خرد گروهي قدرتي است كه به ياري . قدرت بالقوه اي كه در وي به وديعه نهاده شده و سرنوشت تعيين شده اوست، دست مي بايد
  . بشر به واقعيت به پيوندده شوند و سرنوشت آن، قوانين طبيعت مي توانند در جامعه انساني بازتاباند

  
  :مولفه هاي كرامت انساني را مي توان در الگوي زير بخوبي مشاهد كرد 

همين طوري كه در اين الگو مشاهده  مي كنيد كرامت انسانـي از هم افزايي مولفه هـاي مختلـف شكـل گرفتـه وتقـويت مي شود،اگر 
هاي كرامت انساني توجه شود وهمه انسان هاي سازماني مجهز به اين صفت شوند پيĤمدهاي آن سازماني به مولفه .در فضاي كاري 

دليل اين .توليد كاالها ويا خدماتي است كه در خدمت تعالي انساني قرار مي كيرد واين نكته مورد تاكيد مديريت اسالمي نيز هست
يكي وپديـده هاي طبيعـي دركرات در خدمت او قرار داده شده اند تا است كه انسان موجـود مقدسي است كه تمـام ابزار و وسايـل تكن

بتواند عنوان اشرف مخلوقـات را معنايي حقيقي بخشد، حـال اگر چنين انساني بخواهدخودرادراختيارابزاروتكنيك قرار دهد 
چيـزي ازجملـه توسعه اقتصادي تا آن ديگرآن انسـان حاكـم برهمـه چيـزبا اراده خود يا اشرف مخلوقـات نخواهدبودپس هرآن "لزوما

  .دزماني صاحب ارزش خواهد بود كه ازمحدوده انسانيت وانسان بودن پارافراتر نگذارد وبه مرزهاي انساني انسان ها لطمه اي وارد نساز
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  الگوي مؤلفه هاي كرامت انساني

  )  1384دكتر ايرج سلطاني  ( 
  

  :اني انسان از نظرات و دستاوردهاي خويش حمايت وپشتيب
،همسر،خانه،پست ومقام،نظرات فرزند دآنهاست حمايت وپشتيباني ميكند، ماننري وطبيعي ازچيزهايي كه متعلق به انسانها بطورفط

شاركت داده ه نظرات وتصميم گيري ها واجراي نظرات خود مـومحصول ساخته شده خود،لذا اگركاركنان ومشتريان يك سازمان درارائ
ان ها ـامروزه بسياري از مسائلي كه سازم شوند اينگونه نظرات ازحمايت وپشتيباني جدي وقوي تري در سازمان برخوردار خواهد بود

د نتيجه مستقيم رقابت هاي بي ثمر درمورد وظايف متقاطع يا وظايفي است كه مشخص نيست چه بخشي مسئوليت ـرو هستنبباآن رو
براي كمك به افرادجهت پرداختن به اين موضوعات روش هاي مختلفي ابداع شده است واين روش ها همه به . دآن را به عهده دار

ميزان درك واحساس "ه ـت است بلكـل نيست كه حائز اهميـن شرايطي اين فقط راه حـوابسته است، زيرا در چني "كارموثرگروهي"
    .ودرواقع به آن عمل مي كنند نيز از اهميت بسزايي برخورداراستت دارند ـر دخالـورد نظـكساني كه در فرآيند م "تعهد

  
  :)بهبود مستمر(كمال جويي مستمر انسان 

 ،افزايـش مستمـر بهره وري از بهـت داشته وامروزه باتوجه به نييهميشه اهمهاي كـاري سارمانها ددارـاستانبهبود مستمردر ايجاد
اصـل بهبـود مستمـر .از اهميت بيشتري برخوردار است  باب رجوع وافزايش قدرت رقابترضايت بيشتر مشتريان وار و ها ش هزينهـكاه

) ع(بهبود مستمر تعبيري است از اين فرمايش امام جعفر صادق مي گويـد نبايد هيچ روزي رابدون انجام بهبود فعاليت ها سپري كرد 
  :كه مي فرمايند

  ."كسي كه دوروزش مساوي باشد ضرر كرده است "
ري،كسب ـت كمتـاضايع ري،ـره وري باالتـ، با بهاشـد بايد هر روز از روش هاي بهتراوي نبـان در زندگي مسـبخواهيم دو روزماگر 
ايده ها ونظرات سب ايجاد بهبود مستمراستفاده ازروشهاي منايكي از استفاده كنيم،.. ري وـژي باالتوقدرت وتكنول م بيشتري،ـعل

  مؤلفه ها            زايي        هم اف
             

  
 

جهان 
 آگاهي

 خودآگاهي تقوا و پاكي

 ايمان و عمل
 صالح

 خداشناسي

اخالقي 
 بودن

 جمال طلبي

  حرمت به خود
 )احترام به خود(

پرستش و  معنا داشتن
 تقديس

  عقل و اداره 
انتخاب و (

 )اختيار

كمال 
 طلبي

علم  ميل به
و دانش و 
 معنويت

كرامت 
 انساني
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ان را بهبود ـكاركنان ومشتريان وپيمانكاران است كه مي تواند هر روز دهها وبلكه صدها وهزاران روش كاري سازمـاي وپيشنهاده
  .ان مشاركت فكري با مديريت استـد،كه اين همـبخش

  
  :نتايج حاصل از مديريت بر مبناي كرامت انساني در سازمان

 .تقويت وبهبود تعلق خاطر به كار وسازمان -1
 خالق كارتقويت وبهبود ا -2
 )فرهنگ  كار(تقويت پركاري  -3
 .حاكم شدن استراتژي بهبود دائم در سازمان -4
جوش وراضي كننده از طريق نظام انگيزشي بويژه استفاده كاربردي وعملي واجرايي استقرار نظاك دتقويت كار جمعي خو -5

 .يست محيطيواستانداردهاي مختلف ز) Q.C.C(پيشنهادها، حلقه هاي كيفيفت و حلقه هاي كنرل كيفيت
سازمان از طريق مكانيزم مطلع نمودن سطوح مختلف سازمان صرفنظر از پست ومقام آنها ازسياست كاهش شايعه وتشنج رواني در -6

 ها واهداف سازمان
 .كاهش تخلفات وحوادث ناشي از كار -7
 :توليد كيفيت  -8

اين بوده كنترل كيفيـت داده وهمواره سعي برژي در مديريت بر مبناي كرامت انساني استراتزي توليد كيفيت جاي خودرا به استرات
  ت كه كيفيت،توليدشود ونه اينكه كنترل شودـوهس

 .كاهش مصارف انرژي ومواد-9
 .بدست آوردن ركورهاي توليدي وكيفيتي-10
  .افزايش فروش وسودآوري-11

  :انسان دوستي راستين
ان كه ماتسوشيتا ـنچانسان دوستي .كارگزارهمه آفرينش هستندآدميان باسرشتي ويژه خود در نظام جهان نقشي حياتي دارند يعني 

است كه درآن ،باتوجه به نقشي كه انسان درجهان هستي داردمي كوشد تا همه ) سبك زندگي(زندگي  يوهتعريف مي كند ،يك ش
  .منابع موجودار پيوستـه درراه باالبـردن خيـرهمگانـي كارگرداني كند

ـا را رد وآنهـم مي پذيـر را درعالـودات وديگـه موجـوه انسان ها وهمـاست كه همه توان بالقي ـي راهـازاين رو انسان دوست
  .ا مي سازدـل شكوفـكامبطـور

وچنان اند كه هستند، بـدون  اي دارندـج ار آنهاـاين فراگرد با شناخت وپذيرش همه چيزهاي موجود در عالم كه انسان ها در شم
ونگهداري مي شود وهيچ موجودجانداريا بي  استطبيعت پايدار مي شود،هركس وهرچيز به فرمان يا كژي آغاز  هرگونـه پيش فرض

  .اين قاعده بنيادي انسان دوستي است.هستي وي ناديده گرفته نمي شود جاني كنار گذاشته نمي شود،
  

خواهدشـد وهنگامي كه ما بيدرنگ  قـج خردگروهي متحقـرام وگردآوردن وبسيـانسان دوستي راستين تنها از راه روحيه درستي واحت
  همه

ا براي ـيه شايسته درستي واشتياق برخردگروهي باآنها رفتار كنيم،خودبه خود راه به روي همه انسان ها واشيحچيزها را بپذيريم وبا رو
 .)ماتسوشيتاكونوسكه(باهم زيستن ونيك فرحام شدن برابر در همه قلمروهاي جامعه انساني گشوده مي شود 
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  :سان در يك نظام اجتماعي الهيان
ـه الهي ي ما خليفآنـش قرـاس بينـدرچنين نظام اجتماعي تحوالت فكري وروحي وعملي انسان ها به شكلي است كه انساني كه براس

 ود تا روحبد ـرستش خداوند دروجودش نهاده شده است وبطور طبيعي نيازمند انجام كار نيك خواهپعشق به  "در زمين است وفطرتا
ر دارد ـي هاي مادي جلوه هاي وسيعي از زيبايي هاي معنوي را درنظـي ها عالوه بر زيبايـرا آرامش بخشد ودر جستجوي زيباي ودـخ

ز جسمي ـاي غرايـادي وارضـزه هاي مـرا انگي دودي از وجود اوـوهمچون به دنبال كشف حقايق هستي مي گردد وتنها بخش مح
  .)بنيانيان حسن( د ـل مي دهـتشكي

  
  :) راهكارهاي عملي توجه به كرامت انساني در مديريت سازمان(مديريت برمبناي كرامت انسان  اصول
  اصل احترام به انسان -1

  درمديريت برمبناي كرامت انساني از طريق پذيرش بي قيد وشرط انسان ،عواطف واحساسات مثبت او زمينه مشاركت وكارمولد         
  .وخالق فراهم ميشود        
  دراين نوع مديريت فرمان ها وروش ها در چارچوب حفظ كرامت انساني وانسان انجام مي گيردوتوجه به كرامت انساني به عنوان       
  .يكي از اصول اساسي مديريت سازمان جايگاه رفيعي دارد       

  
  را مي توان  بصورت زير بطوركلي ويژگي هاي اصل احترام به انسان ها در مديريت بر مبناي كرامت انسان      
  : عنوان كرد      

  احترام به انسان براساس اين باور است كه شكوفايي استعدادها را به دنبال دارد : الف 
  .احترام به انسان براساس اين باور است كه طبيعت انسان خوب وقابل احترام است  :ب
  .ي گردد كه در بستر احترام حركت نمايداعتقاد براين است كه رشد سالم وطبيعي انسان وقتي حاصل م  :پ
  .مبناي احترام ،توليد بيشتر نبوده ،بلكه انساني انسان هاست  :ت
  .همه افراد فارغ از پست ومقام وتحصيالت ، مورد احترام قرار مي گيرند  :ث
  .احترام تصنعي نبوده وراهبردهاي عملي آن قابل لمس است  :ج
  .ز احترام افراد نمي كاهدا... افت توليد، عصبانيت ها و  :چ
  .به افراد احترام گذاشته مي شود "درگفتار ،نوشتار وعمل تواءما  :ح
  

 : اصل داشتن ديدگاه مثبت گرايي به انسان -1

  .در زمينه داشتن نگرش مثبت به انسان از ديدگاه تعاليم اسالمي همين بس كه بدانيم انسان خليفه اهللا است         
  )ع(در نامه امام علي  .درسازمان جايي براي بدبيني وسوءتعبير نسبت به اقدامات طرف مقابل باقي نمي گذارد جو خوش بيني         

  :مالك اشتر آمده استبه            
د آي نظر را نادرست در چه كه تو هر از وكن ،  بازخواستي را جدا ه هر انتقام وبگشا واز خود رشت از مردم گره هركينه را"        

كه در واقع به اصل خوش بيني درمديريت "...سخن چين شتاب منما باورداشتن بدگو و درتصديق و و بنما، نادان ود راخ
به مالك اشتر،محمدرضا بهرنگي، مجله ) ع(اصول مديريت برگرفته از نامه حضرت علي .(است دهـمعروف ش) ع(حضرت علي

  .)18مديريت دولتي شماره 
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  :گاه مثبت گرايي در مديريت بر مبناي كرامت انساني عبارتندازدويژگي هاي اصلي داشتن دي 
 .برجنبه هاي مثبت انسان تاكيدشده است وتاجايي كه نقاط ضعف برطرف شود اين تاكيد كم رنگ نمي گردد "عمدتا -1
 .اجبار،تهديد وكنترل مستقيم وشديد را كارسازنمي داند -2
 .اداره انسان ها رابه خودشان واگذار مي نمايد -3
 .افرادتواءم با فهم متقابل يا تفاهم وبه دورازتهديد است درك -4
 .توجه به انسان ،مثبت وبدون قيدوشرط است -5
 .خلوص وخودبودن از اركان انساني است -6
 

 :اصل برقراري روابط انساني قوي  - 2
  .شخص مدير دارند با "ت كه احتماالروابط انساني عبارت است از توان و برقراري تفاوت هايي اس "فالت"ازنظر          

  باورقلبي به شئون انساني ،احترام  ي بر بنيادهاي ايمان قوي به ارزش ها،ـاي كرامت انسانـت برمبنـي خوب در مديريـروابط انسان
  ....متقابل بدون آاليش،نيت خير ،و

  :رامت انساني عبارتندازبطوركلي درمورد اصل روابط انساني قوي پايه هاي اساسي اصل روابط انساني در مديريت برمبناي ك
  
  .احترام متقابل براساس ويژگي هاي انسانيت انسان- 1 
  شناخت ريشه هاي اصلي مشكالت كاركنان-2
  .استفاده از روابط حسنه درروابط انساني ومالقات هاي حضوري-3
  .درك مراجعه كننده وحل مشكل وي-4
  هت نزديك نمودن ذهنيت هاروابط انساني به منظور رفع سوء تفاهمات وكمك به يكديگر ج-5
  .شناخت ادراكات كاركنان-6
  شناخت انگيزش كاركنان-7
  .توجه به تفاوت هاي فردي از جنبه هاي مختلف-8

  
 اصل مشاركت عملي كاركنان در تصميم گيري ها-3

انتخاب نوع كار،بهبود در مشاركت عبارت است از ايفاي نقش از طريق اظهارنشر ،ارائه پيشنهاد وقبول مسئوليت در زمينه هاي سازمان،
ان ـي است كه آنـت هاي گروهـاص در موقعيـي اشخـي وعاطفـري ذهنـاوردهاي حاصله، مشاركت يك درگيـوتوزيع دست توسعه كار،

  .مسئوليت كار شريك شونددرتا براي دست يابي به هدف هاي گروه ياري دهند و درابرمي انگيز
 

  :سانينظام پيشنهادها وشاءن ومنزلت وكرامت ان
  اگر مديريت مشاركتي ومهم ترين واجرايي ترين سازكارعملي آن را نظام پيشنهادها

بدانيم وآن رابه عنوان يك رويكردجامع براي جلب مشاركت فردي وگروهي كاركنان در جهت حل مسائل سازمان 
تباطي دائم ،متقابل ونزديك بين مشاركتي ارباشيم كه مديريت ور ي ابعاد مختلف تعريف كينم وبراين باـوبهبودمسمتردرتمام

  مديريت ارشد
ت ـاي مشاركـت به معنـكاري اسـيا راه روش و يا م وـسيست ادهاـنظام پيشنه: تـوان گفـسازمان وكاركنان است ومي ت

  .درزمان مناسب وبراي انجام كار مناسب است ب،ـمناس رادـاف
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  :وصيف كردبرپايه اين تعريف مي توان اينگونه نقش نظام پيشنهادهارات
ود ـدبـه خواهـارادي وآگاهان ه،ـمشاركتي داوطلبان ود،ـان مربوط مي شـكاركنـي كه به خوددركارهاي مشاركت كاركنان وارائه پيشنهاد

اي آنها ـت وپيامدهـدف هاي سازمان ويا گروهها كمك كند ودر مسئوليـكه به تحقق هـق ميكنـدري شخص را تشويـكه دراين درگي
ا همواره دو هدف عمده را دنبال مي كنند كه شامل اين ـي ونظام پيشنهادهـت مشاركتـكه مديريـي واز آنجاي .شودك ـم وشريـسهي

  :موارد است
  
ت دادن ـبويژه اينكه شخصي و دنـارج نهادن به ارزش هاي انساني وبه ياري طلبيدن افرادي كه به نوعي با سازمان درارتباط هست -1

ي است كه اين ـه اهدافـوان گفت ازجملـراردادن هستندكه ميتـرام قـن راهمواره موردتكريم واحتبه كاركنان وشاءن ومنزلت آنا
  .بيش از پيش نشان مي دهد ) انسان ها(ارتباط مستمر ومفيد نظام پيشنهادهابا كرامت بخشيدن كاركنان 

 :ار استرسيدن به هدف هاي ازپيش تعيين شده به كمك كاركنان، واين هدف ها برچند اصل استو  -2
از قدرت فكر، هوش واستعداد وتجربه بلكه انساني برخوردار ،يك ماشين بزرگ  به حساب نمي آيد هر فرد عضو سازمان ،جزيي از - 

ت ـمشارك دـان خود تغيير دهـود وسازمـاست كه هرگاه زمينه ها وشرايط مساعد شود ، مي تواند همه چيز را به نفع خهاي  گرانقدر
 .پيشنهاد از سوي كاركنان كمك ميكند تا مديريت از بسياري كارهاي جزيي آسوده شود وبه كارهاي اساسي بپردازد هـوارائكاركنـان 

  :وچنانچه اجراي درست نظام پيشنهادها با موفقيت همراه باشد از مزايايي چون
  بهبود روابط انساني بين مديريت وكاركنان

  كاركنانرتقويت انگيزش د
  انسازمبهبود گردش كار در

  بروز خالقيت ونوآوري
  تقليل هزينه هاي توليدوخدمات

  افزايش احساس تعلق سازماني دركاركنان
  همسوشدن هدف هاي كاركنان با هدف هاي سازمان

  افزايش رضايت مشتري وبه دست آوردن سهم بيشتر در بازار
  و رضايت مندي شغلي كاركنان

  .برخواردار خواهد بود
عوامل موفقيت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها  اي ازجمله عوامل رضايت مندي شغلي را به عنوانآقاي دكتر كردرستمي در مقاله 

  :اينگونه عنوان كرده اند 
  .توجه به شأن و منزلت اجتماعي كاركنان  -1
 .احترام متقابل بين مديران و كاركنان -2
 .پيوند دوطرفه، عاطفي، ادراكيِ بين كاركنان ومديران -3
 .ن در محيط كارياحساس مهم بودن كاركنا -4
 .برقراري راههاي ارتباطي مناسب اشتغال كاركنان -5
 .توجه به عامل شايسته ساالري در ارتقاء و انتخاب مديران -6
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  : و منزلت كاركنان در سازمان ها  در پيشبرد بهبود كرامت بخشيدن به شأن از ديگر مؤلفه هاي نظام پيشنهاد
  ). 1970شرجل ( مشاركت، مفهومي دل انگيز است -1
 ).2001اسپرتيزز . ( مشاركت، حاصلي است كه موجب افزايش اعتماد و قدرت بخشيدن به كاركنان است -2
 .) 1982، ايسون 1968كرت لوين ( مشاركت، دراثر رضايت مندي ايجاد مي شود  -3
 ). 1993استانبول اروين ( تمايل و عالقه و انگيزه كاركنان موجب مشاركت است -4
 ). 1945كپرت  ا( فعال است » من « مشاركت،  -5
 ). 1371راجرزو شوميكر ( مشاركت، درگيرشدن، ياري دادن و مسئوليت دادن است  -6
 ) .دياتريك ( مشاركت، افزايش درك مردم جهت پاسخگويي به توسعه است  -7
 ). 1376ليك ديوس، توتونچيان ( و روحي است  لبيمديريت مشاركتي، اشتراك مساعي و درگيري ق -8
مقوله مديريت مشاركتي يك نگرش صرفاً انساني و مبتني بر رضايت مندي كاركنان بوده، اما به درابتدا نگرش مديران به  -9

 .مرور، اين نگرش نگاه انساني به كاركنان به عنوان منبع با ارزش سازمان تغيير يافته است
هاي دولتي ايران انجام  عنوان مجري طرح ملي مشاركت كاركنان در دستگاه در تحقيق گسترده اي كه آقاي دكتر كردرستمي به

  داده است، 
در زمينه مشاركت كاركنان به عنوان يكي از واژه هاي مترادف نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاه هاي دولتي به پنج 

  عامل كليدي به عنوان عوامل اصلي مشاركت كاركنان دست يافته است،
  :كه اين عوامل به ترتيب عبارت بودند از 

  .در كاركنان ايجاد باور -1
 .ايجاد انگيزه در كاركنان -2

 .اعتماد ميان مديران و كاركنان -3

 .نهادينه شدن طرح هاي بهبود در سازمان -4

 .ثبات شغلي مديران - 5

بنابراين با بررسي هاي بعمل آمده، مشخص مي گردد كه نقش مؤثر نظام پيشنهادها در گرامي داشتن و محترم شمردن و تكريم و 
  .يژه كرامت و شأن كاركنان در سازمان ها از چه جايگاه ويژه اي برخوردار استشأن منزلت انساني به و
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  : نتيجه گيري
با توجه به مفهوم و مياني نظري كرامت انساني و در نظر گرفتن آموزه هاي مختلف علمي و به ويژه ديني مربوط به كرامـت انسـاني در   

، كرامت ذاتي انسان آن نوع شرافتي است كه تمامي انسان ها به دليل داشـتن  اوالً: ن گفتااديان آسماني و به خصوص دين اسالم، ميتو
امـر ذاتـي و    ايـن كرامـت، يـك   .توانايي تعقل، تفكر،آزادي، اراده و اختيار و وجهه ي الهي، به طور فطري و يك سـان از آن برخوردارنـد  

تا زماني كه عنـوان انسـان و بنـي آدم بـر او     . آن ممكن نيست غيرقابل انفكاك و انتزاع از انسان است، يعني تصور انسانيت انسان، بدون
  . صادق است، از كرامت انساني و حقوق فطري ناشي از آن برخوردار است

  . احترام به كرامت ذاتي انسان، مستلزم احترام به استقالل و آزادي انسان و قدرت انتخاب، تعقل و تفكر اوست
تي ساز و كار اجرائي آن يعني نظام پيشنهادها نيازمند عوامل گوناگوني اسـت كـه همـراه آن    ده سازي موفق مديريت مشاركناجرا و پاي
  . هستند

  .دراين ميان روش هاي مناسب با ارزش هاي معين به كاركنان و به ويژه مورد احترام قرار دادن آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است
اني نتيجه مجموعه اي از عواملي است كه نقش كليدي درايجاد اجراي هر چه بهتر و به عالوه نقش كاركنان به عنوان عوامل نيروي انس

  . مؤثرتر آن ايفا ميكند
عمل كند بايد ارزش هاي متناسب و منطبق بـا روش هـاي مختلـف تكـريم و شـأن و      و مؤثراينكه نظام پيشنهادها موفق  بنابراين براي

و به طـور  . قرارگيردركنان به عنوان يك نقش تأثير گذار در اجراي اين نظام مورد منزلت كاركنان در نظر گرفته شود و هميشه نقش كا
اصولي و منطقي نظام پيشنهادها استقراريابد، با توجه به بهره گيري مطلوب از فرهنگ تفكـري   يقين هنگامي كه در يك سازمان اهداف

م و تأثير گذار انسان كارآمد توجه اي ويژه داشت بطوري كـه يـك   و ايده اي كاركنان و مورد تكريم قراردادن آنان، مي توان به نقش مه
  . پيشنهاد دهنده همواره از نقش مؤثرتري در پيشبرد اهداف اجرايي يك سازمان برخوردار خواهد بود رمندكا
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  :منابع
  .1373ات مركز آموزش مديريت دولتي ،انتشار)رفتار سازماني(ديويس كيت و نيواستورم جان، ترجمه دكتر محمدعلي طوسي،رفتار انساني در كار

  .1365اقتداري محمدعلي،سازمان ومديريت ،انتشارات مولوي 
  .1376رضائيان علي، مديريت رفتار سازماني، تهران،دانشكده علوم اداري ومديريت بازرگامي 

  .1384دكتر سلطاني ايرج، بهره وري در  منابع انساني ،انتشارات اركان 
  .1378،انتشارات اركان 1400زي بلند مدت آموزش عالي درايران كتاب طراحي وبرنامه ري

  .1380كتاب روابط صنعتي در سازمان هاي توليدي ،انتشارات اركان 
  .1381كتاب عملكرد بسترسازي پرورش منابع انساني،انتشارات اركان 

كسب وكار ، موسسه وانتشارات وپخش كتاب پويش  ماتسوشيتا كونوسكه،ترجمه دكتر محمد علي طوسي، نخست انسان سپس كاال عامل انساني در
1383.  

  .پرداختچي محمدحسن،مديريت وروابط انساني در مدرسه،دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي
  .1384،انسان درجستجوي معني،تاليف دكتر ويكتور فرانكل، انتشارات درسا )مترجمان(صالحيان نهضت، مهين ميالني

جاسبي عبداهللا، اصول ومباني مديريت ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي 1374يريت اسالمي ،انتشارات موسسه تهران تايمز افجه اي علي اكبر،مد
1370.  

  .يداله پور بهروز، كرامت انساني در قرآن دانشگاه هاي انديشمندان مسلمان معاصر
  . 1390  شماره  –مجله معرفت حقوقي  -ايمن نژاد اسماعيل، نگرش اسالمي به كرامت انساني

  .حقوق بشر و شهروندي -ي نقره كار محمدصالح، كرامت انسان
  پوررضارسول،مقاله مروري بر چالش هاي مديريت مشاركتي با تاكيد بر نظام پيشنهادهادرسازمان هاي آموزشي

  .لهراسبي نبي اهللا، مقاله نقش استوار نظام پيشنهادها بر كارآمدي كيفيت خدمات پزشگي اورژانس ها
  .دكتر كرد رستمي ، مقاله نقش انگيزه كاركنان در موفقيت استقرار نظام پذيرش وبررسي پيشنهادها

  .1385دكتر رهنوردفرج اهللا ، ديدمان مشاركت ، انتشارات موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت وبرنامه ريزي 
  ، انتشارات انجمن فرهنگي ايرانيان خارج از كشور دكتر مقيمي سيدمحمد، نظام پيشنهادها در سازمان هاي دولتي از تئوري تا عمل

  1366دكتر ميرسپاسي ناصر، مديريت منابع انساني وروابط كار، انتشارات مولف 
 13دكتر طوسي محمدعلي، مشاركت به چه معني است ، مچله مديريت دولتي ، شماره 
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