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  :چکیده
کلی یک  یکی از نظام هاي مدیریتی پویا که نقش بسیار مهمی در توسعه منابع انسانی ودر نتیجه در فرآیند توسعه

این نظام ، نظام همکاري فکري و عملی کارکنان یک مجموعه کاري با سطوح .سازمان دارد نظام مدیریت مشارکتی است 
فلسفه . مختلف سازمانی است که یکی از رایج ترین و گسترده ترین ابزارمدیریت مشارکتی ،نظام پیشنهادات می باشد

که هر کاري به وسیله انسان انجام می شود هرگز کاملترین و بهترین بنیادي نظام مشارکت بر این اساس استوار است 
برهمین اساس .شکل خود راندارد بلکه همیشه این امکان وجود دارد که آن کار با کارایی و اثر بخشی بیشتري انجام شود

طریق ارائه  مشارکت کارکنان درهر سازمان با شرکت داوطلبانه افراد در فرآیند تصمیم گیري و تصمیم سازي از
پیشنهادهاي مفید و سازنده موجب جلوگیري از تمرکز و انباشتگی کارها خواهد شد و سازمان را از بسیاري فعالیتها ي 

  روزمره و دست وپا گیر و یا به معنی دیگر فعالیتهاي بدون ارزش افزوده در جهت انجام کارهاي اساسی آزاد می کند
استفاده از .سیستم نظام پیشنهادات یک مقدار عمیق تر و استراتژیک تر نگاه کنیمهدف ما در این مقاله این است که به 

بنابراین .براي سازمانها امري ضروري است و سبب توسعه هاي سازمانی قابل توجه اي می شودسیستم نظام پیشنهادات 
د سپس به ایده هاي نو که به نظام پیشنهادات شو ه در این مقاله سعی برآن است که یک مرورر خیلی کوتاه در رابطه ب

نظر میرسد در بهبود این سیستم موثر است خواهیم پرداخت و در انتها نکات کاربردي ومهمی براي اثر بخشی این 
  .ستم در سازمانها پیشنهاد می گرددسی
 
 

  نظام پیشنهادات،خالقیت،مدیریت مشارکتی :کلمات کلیدي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

  نهمین همایش و سومین جشنواره ملی نظام پیشنهادها 
 
 
 

 
2 

 

  :مقدمه
بـه وجـود آمـده    ... ر پاسخ به نیازهاي نیروهاي کاري امروزي ،و پاسخ به عرصه رقابت جهانی و بهـره وري و نظام  پیشنهادات و مدیریت مشارکتی د

نظـام مشـارکتی  یکـی از    . اندو ابزاري مهم براي سازمانهاي نوآور بوده و جزءبرنامه هاي سازمانهاي است که حامی نوآوري و توسعه و بهبود هستند
مهمی در توسعه منابع انسانی و در نتیجه در فرآیند توسعه ملی دارد این نظام مدیریتی به عنـوان یـک نظـام     نظام هاي مدیریتی پویاست که نقش

مطلوب و کارآمد هم ازلحاظ نظري و هم ازلحاظ علمی آزمونهاي موفق خود را گذرانیده است و هم اکنون در کشورهاي پیشرفته و نیـز کشـورهاي   
  .وده و از جایگاه مناسبی برخورداراستدر حال توسعه کامال مورد استفاده ب

مـثالً  .به ما ثابت کرده است که اجراي این نوع تغییر نگرش به مـدیریت الزامـات خـاص خـود را دارد     تجربه تم نظام پیشنهاداتسدر استفاده از سی
ن سیسـتم کارمنـدان توانمنـد را مـی     مدیران یک سازمان باید بپذیرند که مشارکت پرسنل را طلب کنندو از طرف دیگر سـازمان بـراي اجـراي ایـ    

همچنین این بخش نیازمند سیستم هـاي نـرم افـزاري و سـخت افـزاري خـاص خـود        .طلبد،افرادي که بتوانند ایده هاي جدید را به سازمان بیاورند
نوع تغییر نگاه در سازمان به وجود مهارتهاي زیادي در اثر این .لذا روح حاکم بر سازمان باید بپذیرد که شفافیت در سازمان وجود داشته باشد .است

  .و احترام گذاشتن به آنها ،کار تیمی و ارتباطات موثر خواهد آمد مهارتهاي مثل انعطاف پذیري ،پذیرش نظر دیگران
ـ  قاعتهنوز مثل اینکه روح حاکم بر سازمان .به طور سنتی سیستم هاي مشارکتی هم داراي مشکالتی هستند ه صـورت  اد داشته باشد که کارهـا را ب
از سازمان بگوید من مسئول کار خودم هستم این تفکیک بین بخش هاي سازمان  تصنعی در بخش هاي سازمانی ازهم جدا کند به عبارتی هربخش

همچنین استقالل کاري کارکنان که مانع از تفکر گروهی و کار تیمی خواهد شد ،تفـویض اختیـارات بـدون    . به شدت به این سیستم صدمه می زند
  .ایده هاي خوب  از دیگر عوامل باز دارنده این سیستم هستند ب و عدم تشویقحسا

می کند وبه افراد سازمان کمک می کند تا تصمیم سازي  باید گفت استقرار نظام پیشنهادات در سازمانها مشارکت کارکنان را تقویت به طور خالصه
قلیل هزینه ها ،بهبود شـرایط ایمنـی ،کـاهش    تل بهبود گردش کار ،کاهش ضایعات ،کارهاي روزمره خود را بهتر انجام دهندکه این خود مزایاي مث

  .را به دنبال دارد... عملیات و
ما معموالمی گوئیم که یک سیستم مالی عمده کاربردش بخش کنترلی سـاز مـان   .از نظام پیشنهادات می توان در تمام ابعاد سازمان استفاده نمود 

با این توصیف این چه طور سیستمی است که به درد همـه  . کاربرد توسعه یک بخش از سازمان رابه عهده دارد  مدتاًیا سیستم منابع انسانی ع است
مواجـه ایـم    ابعاد سازمان می خورد و آیا این خوب است یا بد؟ بگذارید این خوب بودن و یا بد بودن را بگذاریم کنار الزاماتی که امـروزه مـا بـا آنهـا    

مثالً اینکه ما امیدواریم شرکت ملی گاز ایـران تبـدیل بـه یـک     .ا بحث هاي زیادي درباره  ارتقاء توان رقابتی سازمانها می شنویمامروزه در سازمانه.
شدت به دنبال اعمال تغییرات اساسـی در   از طرف دیگر شرکتها امروزه به.شرکت گاز معتبر در سطح بین المللی بشود از نظر کلی این یعنی رقابت

کلیدي خود هستند مولفه هاي اساسی مثل استراتژي ،اهداف ،خط مشی  تا بتوانندخودشان را به سرعت با تغییر اهدافی که باالجبار رخ مولفه هاي 
یکی از تکنولوژیهاي که ما همواره با آنها در ارتباط هستیم تکنولوژي .تکنولوژي ها به شدت بر روي سازمانها تاثیر می گذارند.می دهد منطبق کنند

تکنولوژي هاي جدید تطبیق دهند تا توانـایی آنهـا را در مـدیریت    العات است زیرا صاحبان سازمان ها عالقمند هستند که بتوانند خودشان را با اط
  .انواع بحرانها افزایش دهد

سازمان با در بخش هاي مختلف مدیریت سازمان بسیار عالقه مند است که. از سوي دیگر یک سري از الزامات دیگر هم بر سازمان ها اثر می گذارد 
 امروزه ادبیات جدیدي در این باره.مثالً یکپارچگی وجود داشته باشد بین واحد مالی و واحد مهندسی ، واحد کاال و بهره برداري  هم خوب کار کنند

می رود که وظیفـه حـل یـک مشـکل      در این ادبیات از پرسنل سازمان انتظار... در سازمانها در حال شکل گیري است بحث هاي مثل کارآفرینی و
انسانی بتواننـد تصـمیم سـازي کننـد و      عسازمان را از ابتدا تا انتها به عهده بگیرند نه اینکه تنها به دادن پیشنهاد بسنده شود انتظار میرود که مناب

  .منابع مورد نیاز جهت تغییر سازمانی را تجهیز کنند و تغییر مورد نظر را به سرانجام برسانند
پیشنهادات فائق آئیم ناگزیریم سراغ غنی سازي نظام پیشنهادات بـرویم کـه آن را غنـی     اي اینکه ما بتوانیم به اهداف مورد نظرمان در بحث نظامبر

عمودي به این معناست  که عمق پیشنهادات را افزایش دهیم ،اثر گذاري آن را توسـعه بـدهیم و غنـی    غنی سازي .سازي افقی و عمودي می نامند
  .زي افقی به این معناست که با دیگر ابعاد سازمان مرتبط کنیمسا

درسیستم  نظام پیشنهادات ما نیازمند بازنگري در فرآیند ها هستیم چرا که با فرآیند هاي ضـعیف امکـان حضـور در صـحنه رقابـت وجـود نـدارد        
شرکت ملی گاز در بحث نظام مشـارکت عملکـرد خـوبی    سیم که بنابراین با بررسی فرآیند نظام پیشنهادات در شرکت ملی گاز  به این نتیجه می ر

نیازمنـد   داشته و به عبارتی سیستم نظام پیشنهادات در شرکت ملی گاز به خوبی جاي خود را باز کرده  ولی به اندازه کافی از آن بهره نبرده است و
  .این می باشدکه در موضوعات استراتژیک شرکت از آن استفاده کند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

  نهمین همایش و سومین جشنواره ملی نظام پیشنهادها 
 
 
 

 
3 

 

ن راهها براي کارآمد کردن این سیستم در سازمان این است که یک مشکل یا مورد را کـه سـازمان در آن نیازمنـد بهبـود مـی باشـد       یکی از بهتری
مثالً کمیته نظام پیشنهادات به جـاي اینکـه منتظـر    .انتخاب و از همکاران درخواست نماید تا پیشنهادات  ارائه شده در جهت رفع این مشکل باشد

به دستشان برسد فرآیند تدارکات در سازمان را مشخص کند و از همکارا ن محترم براي کمتر شدن و بهبود آن پیشـنهاد   مختلف باشد پیشنهادات
یک مشکل اساسی دیکر در مورد سیستم پیشنهادات این است که این سیستم عمدتا سیستمی منفعل می باشد در صورتی که ما براي .دریافت کند

این سیستم بیشتر یک سویه می باشد در صورتی که امـروزه سـازمان    نهمچنی.نیازمند سیستم هاي فعال تري هستیممان رقابتی نمودن سازمانهای
  .هاي مدرن عالقه مند به ارتباطات شبکه اي هستند

  
  رابطه نظام پیشنهادات و خالقیت

یشنهاد بدهد ،ابتدا وضع موجود و روشهاي موجود را مورد نقد فردي که اراده میکند پ.خالقیت همواره در ارائه پیشنهاد نقش اصلی را ایفا می کند 
آنگاه در یک چالش فکري درونی بدنبال راهی آسانتر ،سریعتر،صحیح تر ،ارزانتـر،ایمن  . و بررسی قرار می دهد و مزایا و معایب آنراشناسایی می کند

استه درونی برخواسته از عدم رضایت از وضع موجود و امیـدواري بـه   یعنی پاسخی به خو.تر،و رضایت بیشتر می گرددواین نقطه آغاز خالقیت است 
پس در یک فرآیند فکري راهکار مبتنی بر تغییر مثبت و بهبود مستمر ،محصول زایش فکر خود رادر قالب یک پیشنهاد قابل دفاع و . وضعی مطلوب

صورت ملکه ذهنی در آمده و با مشوقهاي درونی و بیرونی به یک خالقیت تکرار این فرآیند ب.تبیین شده از نظر فنی ،اجرایی،اقتصادي ارائه می دهد 
  . نهادینه شده تبدیل می شود 

  :مزایاي نظام پیشنهادات در سازمانها
  :ازجمله این مزایا عبارتند از

  .وه به فعل در آورندکارکنان را ترغیب می کند تا ازدانش و تجربه خود در زمینه بهره وري در محیط کار استفاده کنند وآن را از ق
  .موجب رشد وشکوفایی خالقیت کارکنان و توانایی آنها در پرداختن به مسائل مختلف سازمانی خواهدشد-2
  .دانسته هاي مجموعه مدیریت سازمان را در مورد کار و تمایالت کارکنان افزایش می دهد -3
  .نایی باال برخوردارند شناسایی می کندمدیریت به قابلیتها ي افراد پی می برد و آنهایی را که از توا-4
  .باعث ایجاد همدلی بین کارکنان و رده هاي مختلف سرپرستی و مدیریت می شود-5
  بهبود کیفیت امور-6
  سریع تر انجام شدن کارها-7
  .کاهش هزینه ها و صرفه جویی اقتصادي-8
   

  :موانع سازمانی نظام پیشنهادات  
  :موانع مدیریتی -1
  انگیزش مدیران به نظام پیشنهاداتعدم اعتقاد و*
  عدم پشتیبانی مدیریت از نظام پیشنهادات*
  آموزش نا کافی مدیران در خصوص نظام پیشنهادات*
  نگرانی هاي مدیران از ایجاد بی نظمی در اتخاذ تصمیمات مدیریتی *
  به خطر افتادن موقعیت مدیران*
  عدم ریسک پذیري مدیران*
  با نظام مشارکتی مغایرت سبکهاي مدیریت شرکت*
  
  :موانع اجرایی-2
  برخورد تبعیض آمیز کمیته اجرایی نظام پیشنهادات در رابطه با پذیرش پیشنهادات*
  عدم آموزش و اطالع رسانی ضعیف*
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  عدم تناسب پاداش با نتایج اجراي پیشنهادات*
  عدم کارشناسی دقیق و بموقع پیشنهادات*
  ضعف آئین نامه ها و دستورالعمل اجرایی*
  عدم توانمندي ، عالقه وکارآمدي دبیر و اعضاي کمیته *
  عدم اجراي به موقع  پیشنهادات تصویب شده*
  
  :موانع ساختاري و فرهنگی -3
  پیچیدگی وظایف سازمانی که زمینه پیشنهاد دهی را محدود می کند*
  نبود جایگاه مناسب نظام پیشنهادها در سازمان*
  براي کارکنان شفاف نبودن اهداف نظام پیشنهادها *
  گستردگی و وسعت شرکت*
  وجود شرح وظایف و مسئولیت نا مناسب کارکنان*
  پیچیدگی ،تخصصی بودن و انحصاري بودن فعالیتهاي شرکت *
  کم توجهی به آموزش در مسائل مدیریتی و تخصصی *
  
  :موانع ناشی از کارکنان-4
  اي مستدل و مناسبعدم دسترسی کارکنان به اطالعات کافی براي ارائه پیشنهاده*
  بدبینی و عدم اعتماد کارکنان به اثر بخشی نظام پیشنهادات*
  عدم آگاهی کارکنان از روال کار نظام پیشنهادات *
  وجود جو بدبینی و نبود اعتماد متقابل بین کارکنان *
  عدم تمایل به انجام کار گروهی و مشارکت در تصمیم گیري ها *
  کارکنان سطح پائین اطالعات علمی و فنی*
  عدم تعلق خاطر کارکنان به شرکت *
  

  :بستر مناسب براي اجراي نظام پیشنهادات و مشارکت کارکنان
  جو موجود در شرکت براي تشویق به کارگروهی *
  همکاري صمیمانه کلیه بخش ها و کارکنان باهم*
  واحد هابه اطالعات مالی و انسانی دسترسی دارند*
  ا هم بدون توجه به پست و مقام آنهارفتار احترام آمیز کارکنان ب*
  مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها *
  حل مشکالت ارتباطی کارکنان توسط مدیریت*
  یادگیري کارکنان از همدیگر*
  شرکت کارکنان در برنامه ریزي هاي آموزشی *
  مشارکت کارکنان در ایجاد سیاستها و مقررات و تصمیمات*
  احترام کارکنان به قوانین و مقررات *
  انجام وظایف محوله کارکنان بدون دخالت مدیران*
  فضاي تنبیهی حاکم بر شرکت *
  احساس عدالت در پرداخت حقوق و مزایا*
  رفتار مشارکتی مدیران و پذیرش ایده هاي  جدید *
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  وجود تصمیم گیري در حیطه وظایف و ارزش نهادن مدیران به تصمیمات*
  

  :توصیه براي اجراي موفق نظام پیشنهادات چند
  :همیشه رویکرد و کاربري اصلی نظام پیشنهادات را بهبودهاي با کام هاي کوچک بدانید -1

نظام پیشنهادات نظام فردي بهبود است  یعنی بازیگر اصـلی ایـن فـیلم تـیم هـاي حـل       .نظام پیشنهادات بیشتر خواستگاه بهبود هاي کوچک دارد 
همچنـین نظـام پـژوهش آن نظـام پـژوهش      .نیستندشاید گروه وجود داشته باشد ولی گروههاي واقعی .هها نیستند بلکه افراد هستند مسئله یا گرو

می رود که فرد قبل از ارائه پیشنهاد مقداري در مورد آن پژوهش انجام دهد اما انتظار پـژوهش چنـد ماهـه یـا      کوچک می باشد چرا که انتظار این
  .نمی رودچند ساله از آن 

ماموریت نظام پیشنهادات این است که افراد سـازمان را ترغیـب کنـد تـا در     .مسئله مهم دیگر در این قسمت حیطه نفوذ نظام پیشنهادات می باشد
نـد در  حیطه کاري خودشان وارد چرخه پژوهش ،پویایی ،مطالعه،تحقیق واندیشیدن بشوند به عبارتی اگر فردي در سازمان در واحد مالی کار می ک

  .مورد گزارشهاي برتر مالی تحقیق وجستجو کند
  
  :فرآیندهایتان را با رویکرد کایزنی مهندسی مجدد نمائید-2

اي در اکثر موارد در بیشتر سازمانها رویکرد غیر کایزنی حاکم است بدین صورت که اکثر پیشنهاداتی که از سوي همکاران ارائـه مـی شـود در شـور    
یعنی .ی قرار می گیرد در صورتی که در رویکرد کایزنی به تعداد واحدهاي سازمان کمیته بررسی پیشنهادات وجود داردنظام پیشنهادات مورد بررس

لذا در این صورت کـاربري نظـام پیشـنهادات    .غیر از این واحدها بررسی شودیا کاال در جاي دیگري  ITالزم نیست که بهبود کوچک راجع به حوزه 
کمیته راهبري نظام پیشنهادات تغییر شکل می دهد و بستر براي مدیریت مشارکتی هم فراهم می  هبنده پیشنهادات عوض می گردد واز بررسی کن

  .شود
 در اینجا ذکر این نکته ضروري است که براي ایجاد رویکرد کایزنی در فرآیندهایمان می بایست تمام فرآینـدهاي موجـود در سـازمان را مهندسـی    

  :شامل موارد زیر می باشدکه این روش . مجدد نمائیم
  بازنگري در رویکرد-1
  بازنگري در ساختار اجرایی مثل تغییر کاربري کمیته نظام پیشنهادات از بررسی کننده به کمیته راهبري پیشنهادات-2
  بازنگري در فرآیندها مثل بازنگري در آئین نامه ها-3
  بستر سازي آموزشی-4

یکی از معضالت ما در سازمانها .ت در سازمان هاي کشور ما حتماً باید بستر سازي آموزشی صورت گیرد به جهت نو پا بودن سیستم نظام پیشنهادا
به واحـد هـاي دیگـر مـی باشـد در صـورتی کـه مـا دنبـال نظـام            پیشنهاد ارائه می دهند پیشنهاداتشان بیشتر راجعاین است که اکثر کسانی که 

  .ا از خودش شروع کندتغییر و بهبود رهر فرد پیشنهاداتی هستیم که 
  
  :فرآیندهاي متفاوت براي پیشنهادهاي ویژه طراحی و اجرا کنید-3

هـم   گرچه اشاره شد که کاربري نظام پیشنهادات کایزن می باشد اما توجه داشته باشید که از میان پیشنهادات کوچک گاهاً پیشنهادات قابل توجـه 
بقیه پیشنهادات را کوچک  اما مبادا این باعث شود که.پیشنهادات ،پیشنهادهاي ویژه می باشددرصد از 2تجربه نشان داده است که .به میان می آید

که ایـن پیشـنهادات کوچـک یـا     نباید این گونه واژگان را  موقعبه حساب بیاوریم اعضاي کمیته نظام مشارکت و مسئولین بررسی پیشنهادات هیچ 
یژه استثناعات نظام پیشنهادات می باشند و اصـل اساسـی نظـام پیشـنهادات همـان کـام هـاي        به عبارتی پیشنهادات و.به کارببرندآبکی هستند را 

  .کوچکی می باشد که افراد در سازمان بر می دارند
ل مثالً در مورد پیشنهادات ویژه که معموال مبلغ قاب.بر همین اساس شوراي نظام پیشنهادات باید براي پیشنهادات ویژه فرآیند مجزا پیش بینی کند 

  کنند؟ مبالغ قابل توجه  موافقتدر رابطه با پرداخت اختیار دارند  آنقدر توجهی از پاداش را به خود اختصاص میدهد آیا اعضاي کمیته
  .پیشنهادات اظهارنظر و تصمیم گیري کند پس در این رابطه بهتر است که مدیریت عالی نیز وارد موضوع شده ودر رابطه با این

  
  :در امر طراحی واجراي پیشنهادات نیفتید در دام ساده نگري-4
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از سازمانها دچار عارضـه سـاده   % 80نگري سیستم نظام پیشنهادات است متاسفانه بیش از  یکی از آفتهاي که اغلب ما شاهد آن هستیم آفت ساده
  نگري به نظام پیشنهادات هستند کمیته ها ، نظام پیشنهادات 

اعضاي کمیتـه نظـام مشـارکت    یا آموزشی انجام دهند ، دبیرخانه متمرکز و سازمان یافته اي داشته باشند  را شروع می کنند بدون اینکه هیچ بستر
  .یاد گرفته باشند به خوبی نقش هاي خود را

  
  :از روش صحیحی براي پیاده سازي نظام پیشنهادات استفاده نمائید-5

شنهادات را  از کشور ژاپن اقتباس کرده اند امـا  پمانهاي کشور ما سیستم نظام ساز.روش پیاده سازي نظام پیشنهادات بسیار حائز اهمیت می باشد 
باید بدانیم که هیچ موقع بدون بستر سازي الزم نباید  در زمینه پیاده سازي این سیستم.در مورد پیاده سازي این سیستم عملکرد خوبی نداشته اند

از کارکنان پیشنهاداتشـان را ارائـه مـی دهنـد     % 20زمانی که .ام پیشنهادات می باشدپیاده سازي نظ زیرا شروع مهمترین قسمت.کار را شروع کرد
پس قبل از پیاده سازي سیستم پیشنهادات در سازمان حتمـاً  .بشوند یا خیر میدانسرنوشت این پیشنهادات مشخص می کند که بقیه نیز وارد این 

  .پذیردذیربط صورت  نباید امکان سنجی اولیه یا شناخت توسط مسئولی
  
  :را فرآموش نکنید آن بستر سازي اولیه آموزشی و استمرار-6

در آموزشـهاي مربـوط بـه    .است یعنی قبل از شروع حداقل باید چند گروه در سازمان آموزش ببینند بحث اولیه کآموزش این سیستم در سازمان ی
ان عالی باید نحوه حمایت از سیسـتم را فرابگیرنـد و مـدیران میـانی     مدیر.نظام پیشنهادات ،آموزش مدیران عالی متفاوت تر از مدیران میانی است 

باید آموزش هاي مخـتص  ... دات و اآموزش بررسی کنندگان پیشنهادات ،آموزش کمیته نظام پیشنه.نحوه جلب مشارکت کارکنان خود را یا بگیرند 
  .خود را ببینند

اگر در این قسمت مشکلی وجود داشته باشد تمامی زحمات بـه هـدر خواهـد    اساساً ادات فرآیند بررسی پیشنهادات حساسترین فرآیند نظام پیشنه
  .افراد مرتبط با بررسی پیشنهادات باید طبق آئین نامه آموزش ببینندتا این افرادپیشنهادات را به درستی بررسی یا رد کنند.رفت

  
  :نهادات داشته باشیدحساسیت باالیی در نظارت و اطمینان از صحت عملکرد  فرآیند بررسی پیش-7 

نتظـار  معموال اثر کارکنان در سازمان از نحوه بررسی پیشنهاداتشان در کمیته نظام پیشنهادات ناراضی هستند و این بدین معنی است که بیشترین ا
اي آنهـا بـازخورد داشـته    ن است که پیشنهاداتشان را درست وحسابی،به موقع ،منصفانه و مثبت بررسی کنند و بررسی پیشنهاداتشان بریکارکنان ا

  .ترین فرآیند نظام پیشنهادات است گانه کلیدي 11پس نتیجه میگیریم که فرآیند بررسی در میان فرآیندهاي .باشد
  :از مکانیزم هدف گذاري شاخص ها و پایش کمی آن بهره ببرید-8

میبایست مدیرعامل سازمان این هدفها را پایش و اعالم هدف گذاري امروزه یک اصل مدیریتی است حتماً شاخص هاي مشارکت را هدف بگذارید و 
هدف .در ارزیابی عملکرد مدیران دخیل نماید حتی می تواند پیشنهاد دهی نیروهایش هم در ارزیابی او تاثیر داشته باشد نماید و به صورت مستقیم

   .اجرا و بهبود کارهاي سازمان تسریع داشته باشیمگذاري کمک می کند ما در 
  
  :ام پیشنهادات را به سایر نظام هاي مدیریتی پیوند بزنیدنظ-9

تاثیر گذار باشـدبه عبـارتی یعنـی وقتـی     ... سیستم نظام پشنهادات می بایست به طور مستقیم بر روي ارزیابی عملکرد فرد،بازبینی سبک رهبري و
  .مدیریت با یک روال سازمان را  ارزیابی می کند شاخص مشارکت را بسنجد

  
  :تور ارزیابی عملکرد و رقابت براي جلب حساسیت مدیران و کارکنان بهره بگیریماز مو-10

میانی نباید تصور کننـد در سـازمان دبیرخانـه اي بـراي دریافـت       مدیران.یک عامل بسیار قوي در نظام پیشنهادات استفاده از مدیران میانی است 
بایـد مسـئولیت   مـدیران میـانی   .را به ارائه داده  و پاداشی به آنها تعلق مـی گیـرد   پیشنهادات وجود دارد و همکاران مختلف واحدها پیشنهاداتشان

  .مشارکت افراد خود را بر عهده گیرند 
واحد هاي سازمانی را براساس شاخص هاي سرانه قبولی پیشنهادها،درصد مشارکت کارکنـان  پیشنهاد می شود کمیته نظام پیشنهادات هرماه تمام 

ومـدیرعامل از مـدیر   .گزارشی به مدیر عامل سازمان ارائـه نمایـد   هاساس هرما رتبه بندي و براین... رصد پیشنهادات ویژه ودر سیستم پیشنهادات،د
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میانی وادار می شـوند تـا    این رتبه اش را در سازمان بهبود بخشد به این صورت مدیران میانی که رتبه مناسبی به دست نیاورد می خواهد که حتماً
ماست  متاسفانه وظیفه مربیگري نقش فراموش شده مدیران.دندر سازمان مربیگري کن انکند ،فراخوان اجرا کند وخودش مه تعریفدر واحد خودبرنا

  .لذا پیشنهاد می گردد کمیته نظام مشارکت حتماً از موتور رقابت استفاده نماید.
  

  :ه باشیداز مدیران ارشد در سیستم نظام پیشنهادات انتظارات معقول و مشخص داشت-11
م بـه  مدیران ارشد سازمان باید در تمام مراحل این سیستم نقش داشته باشند ولی نباید طوري فرآیندها را بچینیم که خیلی مدیران را درگیر کنـی 

  . باید بیشتر از مدیران ارشد  انتظارات سیستمی وحمایتی داشته باشیم یعبارت
  

  :نتیجه گیري
نمی تواند بدون توجه به منافع سازمانی صورت می گیـرد و ایـن دو الزم و ملـزوم یکدیگرنـد لـذا بایسـتی نظـام         از آنجا که توجه به منافع کارکنان

پیشنهادها به گونه اي هدایت و راهبري شود که همواره ارزش افزوده براي سازمان ایجاد نمـود و خـود بـه عنـوان سـربار جدیـدي بـراي آن طـرح         
یده است که این نظام نه تنها ارزش افزوده اي ایجاد ننموده بلکه خود به عنوان یکی از معضالت مطرح شده متاسفانه در مواردي مشاهده گرد.نشود

استقرار نظام مشارکت که بـارزترین جلـوه هـاي مـدیریت     .است و این مربوط به هدایت غلط ونادرست و عدم توجه به کیفیت پیشنهادها بوده است
ت دقیق موقعیت سازمان نسبت به عوامل مشارکت پذیري می باشد و در این رابطه بررسی عواملی مانند مشارکتی است در وهله اول مستلزم شناخ

ان و پیچیدگی سازمان ،رضایت شغلی ،توانمندي کارکنان ،مدیریت و اطالعات ،استفاده از روشهاي متداول ارزیابی براي تعیین موقعیت نسبی  سازم
  .اند تاثیر گذارتر باشدتوجه به افزایش کیفیت پیشنهادها می تو

ا عدم تناسب و هماهنگی در نوع نظام و موقعیت مشارکت پذیري سازمان و عدم توجه به نوع مشارکت کارکنان و کیفیت پیشنهادات ارائه شده آنهـ 
یشـنهادات ،بـی   بدون شک می توان گفت یکی از دالیل مهـم عـدم موفقیـت اجـراي نظـام پ     .باعث عدم موفقیت و یا بروزمشکالت عدیده می گردد

  .توجهی به میزان و موقعیت مشارکت پذیري سازمان و عجله در اجراي برنامه هاي عملیاتی می باشد
موفقیت در اجراي به طورحتم مستلزم تدوین برنامه مناسب با موقعیت سازمان درکسب اعتماد کلیه سـطوح سـازمان ،اسـتفاده بهینـه از روشـهاي      

  .ان تمامی عوامل موثر در نظام ،دقت در ارزیابی ،آموزش مستمر وبازنگري مستمر روشها می باشدمدیریت منابع انسانی ،توجیه همزم
در واقع با بکارگیري دقیق و آگاهانه مفهـوم  . نظام مشارکت چیزي را به وجود نمی آورد بلکه امکان می دهد تا کارکنان از طریق تفکر  بارور گردند

  ه طورجدي به ارتقاءبهره وري فکر کرد و امید وار بودانجام درست کاردرست است که می توان ب
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