
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  نهمین همایش و سومین جشنواره ملی نظام پیشنهادها 
 

 
 

  
  

   در دستگاه هاي دولتی اجراي نظام پیشنهادها بررسی موانع
  

  

  محمد تقی روانگرد
  کارشناس ارشد مدیریت دولتی

  محمد رضا خسروي
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات گیالن

  بهنام رضایی یوسفی
  دیریت دانشگاه تهراندانشکده م مدیریت اجرایی شجوي کارشناسی ارشدندا

  

  :چکیده
  مجموعه اي از مقرراتاز یک سو . لتی ایران در شرایط خاص و ویژه اي قرار داردواجراي نظام پیشنهادها در سازمانهاي د

و را ملزم به استقرار نظام پذیرش  دستگاه هاي اجراییدارد که  وجود )و دستورالعمل ها امه هانبخشتصویب نامه ها، آئین نامه ها، (
نتوانسته اند بسترهاي الزم را براي تحقق این نظام فراهم د که ندار دیگر سازمانهایی وجودسوي می نماید و از بررسی پیشنهادها 

وجود این شرایط دوگانه و متخالف در نتیجه موجب افول کارآئی و اثربخشی در بخش عظیمی از سازمان هاي دولتی در اجراي . آورند
سازمان هاي دولتی اجراي نظام پیشنهادها در گزارش ها و پژوهش هاي زیادي وجود دارد که نشان می دهد  .این نظام گردیده است

انتظارات خود عمالً تامین کننده نظام پیشنهادها را  ،کارکنان سازمان هاي دولتیاز آنجائی که . ندارد قرارایران در وضعیت مناسبی 
در عین حال . شودان کاسته میآناستقبال به مرور زمان از میزان کنند، لذا نمیتلقی در اتخاذ تصمیمات مشارکتی در سازمان 

جهت را بستر و زمینه الزم که عمدتاً به لحاظ نظري باوري به تصمیم گیري جمعی و مشارکتی ندارند، هاي دولتی سازمانان ریدم
به هاي دولتی نظام پیشنهادها در سازمان  ،ی کوتاهو به همین دلیل است که پس از مدت کننداهم نمی اجراي مدیریت مشارکتی فر

  .فراموشی سپرده شده و رو به افول می گذارد
   در پایاندر سطح سازمان هاي دولتی بپردازد و در زمینه اجراي نظام پیشنهادها به بررسی موانع مختلف تا مقاله حاضر می کوشد 

، دستگاه هاي و استفاده از مزایاي حداکثري آن در استقرار این نظام رآئیو کا حداکثر اثربخشینیل به نتیجه گیري می کند که جهت 
و در هر مرحله از عمر این  در نظر گرفتهمراحل چرخه عمر سیستم  اجرایی می بایست مراحل مختلف اجراي نظام پیشنهادها را به مثابه

          .اقدام نمایند هانسبت به رفع آنرا شناسایی و آنها  برموانع مترتب عمده ترین مرحله،  ها و خصایص آنبا توجه به ویژگی نظام، 
  

  :کلمات کلیدي
  منابع انسانی -دستگاه هاي دولتی - نظام پیشنهادها -مدیریت مشارکتی  - مشارکت 
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  دمهمق -1
ز توان بالقوه علت ناتوانی در استفاده بهینه ا به  -به ویژه سازمان هاي دولتی –ایرانی و سازمانهاي  شکی نیست که اغلب موسسات

کارکنان خود با معضالتی روبرو هستند که سبب کاهش بهره وري سازمان و ناتوانی در رقابت در عرصه هاي ملی و بین المللی گردیده 
است و با توجه به محیط ناپایدار کنونی که سازمان ها را هر چه بیشتر به شیوه هاي جدید مدیریتی سوق می دهد، متداول ترین راه 

ارگیري روش مدیریت مشارکتی است که به توسعه ظرفیت فردي کارکنان و کبه  رطرف ساختن مشکالت و اصالح نظام اداريبراي ب
تواند یکی از  نظام مدیریت مشارکتی میدر واقع ] 17. [ایجاد روحیه خودباوري، مسئولیت پذیري و تعهد در آنان منجر می گردد

نقش تواند  مید، زیرا هم در جهت افزایش انگیزش و هم در جهت توسعه نیروي انسانی بهترین ابزارهاي جبران عقب ماندگیها باش
  ]26[.مهمی را در یک سازمان ایفا نماید

نظام پیشنهادها به عنوان یکی از ساده ترین و رایج ترین ابزارهاي مدیریت مشارکتی، شیوه اي است که از طریق آن می توان به یافته 
یه هاي انسانی در حل مسایل و ایجاد سواالت جدید و راه حل هاي بهینه در راستاي فرهنگی تغییر و هاي ذهنی و اندیشه سرما

  ]30[. بهسازي مستمر سازمان دست یافت
با توجه به مقایسه شاخص هاي توسعه یافتگی ایران با کشورهاي پیشرفته جهانی مشخص است که کشور ما از نظر اقتصادي، متاسفانه 

از کشورهاي توسعه یافته و بسیاري از کشورهاي در حال توسعه عقب تر است در حالی که از نظر  …بهره وري و تکنولوژي، علمی،
بررسی  ]26[. باشد منابع زیرزمینی، وسعت زمینهاي کشاورزي، جمعیت و امکانات سخت افزاري از بسیاري از کشورها غنی تر می

دها در ایران نشان می دهد که بیشترین توفیق این سیستم در بخش صنعت و آمارهاي منتشر شده در زمینه استقرار نظام پیشنها
    ]31[. صنایع تولیدي بوده و کمترین اثر بخشی و موفقیت آن در بخش هاي دولتی به ویژه سازمانهاي خدماتی حاصل شده است

  

  تعاریف مشارکت -2
نمود زیرا این اصطالح در بین فرهنگ هاي مختلف و  را تعریف توان آنپیچیده ذهنی است که به سادگی نمی مفهوممشارکت یک 

-گیري مفهومی واحد تصور مشارکت در تصمیمحتی اگر به لحاظ نظري از به عبارت دیگر، . هاي روابط کار، معناي یکسانی نداردنظام

راك متفاوتی از مشارکت ادسازمان به همین علت است که افراد  .کار گرفته می شودطرق مختلفی به لکن به لحاظ عملی به شود، 
  . دارند

مشارکت یک درگیري ذهنی و عاطفی براي یک شخص در موقعیت هاي گروهی است که او را برمی انگیزاند تا براي  ،از یک دیدگاه
  ]3[. تالش کند و در مسولیت کار شریک شودف گروهی اهدادستیابی به 

که در شکل معاضدت اجتماعی و همکاري با یکدیگر و از سر  می دانندامور مشارکت را تقبل آگاهانه انجام بخشی از  ،در تعریفی دیگر
  ]14[ .میل و رغبت و به قصد بهبود زندگی اجتماعی، سازماندهی مناسب خود را دارا می باشد

. تبا سطوح مختلف مدیریتی آن سازمان اسیه اعضاي یک سازمان لنظام همکاري فکري و عملی ک ،نظام مدیریت مشارکتیهمچنین 
وري سازمان فعاالنه اندیشه کرده و حاصل آن را در قالب هاي حل مسایل و ارتقاء بهرهدر این نظام کلیه افراد سازمان، درباره روش
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اندیشی براي ترتیب یک نظام همفکري و همبدین و کنندبه سازمان ارائه میدر قالب یک فرآیند تعریف شده ها و پیشنهادات طرح
     ]5[ .آیدمیوجود به ازمان رسیدن به اهداف س

 

  پیشینه پژوهش -3
و دستگاه هاي  یتحقیقات زیادي بر روي اثرات اجراي نظام پیشنهادها در بخشهاي مختلف تولیدي و صنعتی و بخش هاي خدمات

ارکتی در نشان داد که هر چه اعمال مدیریت مش) 1382(نتایج تحقیق روشندل اربطانی به عنوان نمونه . دولتی صورت گرفته است
نظري کمیشانی ] 2[. در برابر تغییر کاسته می شودآنان سازمان بیشتر شود، انگیزش کارکنان افزایش می یابد و از میزان مقاومت 

  طی تحقیقی نشان داد که ) 1384(
کاسته می  هرچه مدیریت مشارکتی در سازمان بیشتر اعمال شود، از میزان تمرکز در تصمیم گیري، رسمیت و پیچیدگی سازمانی

  ] 2[.شود
تداوم نظام پیشنهادها در سازمان هاي به افراد بر روي  اداش و مشوقهاي مادي و معنويارائه پنشان می دهد که  نتایج تحقیق دیگري 

ي در تعدادي از سازمانهاایران ظام پیشنهادها در بخش دولتی ارزشیابی نیافته هاي پژوهش دیگري با عنوان ] 5[. دولتی تاثیر دارد
استان کشور  نشان داد که نظام پیشنهادها در بخش دولتی به طور متوسط اثربخش بوده اما رضایت افراد از آن زیاد  4دولتی و در 

   ]15[. نبوده است
 رحمت اله فرحی در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اجراي نظام پیشنهادها در بخش دولتی و خصوصی به این

برخوردارند و در عین حال سازمانی بیشتر  دکارکنانی با تعهاز ده است که سازمان هایی که داراي نوآوري باالتري هستند و نتیجه رسی
    ]19[. در اجراي نظام پیشنهادها موفق ترند ،از فرهنگی مشتري محور بهره مندندنیز و  ارتباط موثرتراز 

که اجراي نظام  هنشان داد ه،یشنهادها در سه دستگاه اجرایی دولتی پرداخته شددر مطالعه دیگري که به بررسی اثرات اجراي نظام پ
همچنین از دیگر نتایج این تحقیق تاثیر برگزاري . پیشنهادها در یاري رساندن به مدیران جهت نیل به اهداف سازمان نقش مثبتی دارد

هر چند که یافته . بان طرح ها را بر موفقیت این نظام نشان داداها براي مدیران، کارکنان و ارزیددوره هاي آموزشی اجراي نظام پیشنها
  ]α ( ]6=01/0( دیگر این تحقیق دال بر این بود که نظام پیشنهادها به صورت مستقیم بر منافع کارکنان در سازمان تاثیر ندارد 

تیجه رسید که اجراي مدیریت مشارکتی بر تحقیق دیگري که به مطالعه تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی تمرکز داشت به این ن
  ]28[. اساس تشکیل دوایر کیفیت باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان می گردد

مدیریت مشارکت جویانه و امکان ابداع و خالقیت و ایجاد و استحکام روابط انسانی مطلوب و پژوهش  دیگري نشان داد که بین سبک 
  ]24[ .درضایت شغلی رابطه معنی داري وجود دار

فرضیه مورد آزمون  35تولیدي قطعات خودرو ایران پرداخته،  به بررسی اثرات اجراي نظام پیشنهادها در شرکتدر مقاله دیگري که 
افزایش میزان جمله نتایج این پژوهش می توان به تاثیر نظام پیشنهادها بر میزان رضایت پرسنل از برخورد مدیران،  زقرار گرفت که ا

  ]16[. ن و سرپرستان، افزایش میزان پاداش ها و تحسین پرسنل به دلیل انجام کار مطلوب اشاره نمودصداقت مدیرا
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ي سازمانی سد که مشارکت کارکنان در تصمیم گیري هاربا توجه به تجربیات و پژوهش هاي مختلفی که انجام شده است به نظر می 
طرفداران مدیریت مشارکتی معتقدند . ی بایستی به مدیران توصیه شودشارکتمبه کارگیري مدیریت از این جهت امري ضروري است و 

با و بی تفاوتی کارکنان را برطرف نمایند از طریق مشورت با کارکنان و سهیم کردن آنها در تصمیم گیري ها، سازمان ها می توانند که 
   .رشد دهندفراهم و حتی ین کارکنان حس یکپارچگی و خالقیت را در بفرصت فراهم کردن   از آنها،ایده هاي جدید اخذ 

  

  مبانی نظري تحقیق -4
این اهمیت در درجه اول ناشی . در دهه هاي اخیر اهمیت مشارکت مردم در امور سیاسی، اقتصادي و اجتماعی معنایی تازه یافته است

می روند و هر چه بر درجه ناگفته پیداست که هر چه جوامع بشري به سمت تکامل پیش . از رشد و پیچیدگی جوامع گوناگون است
به تبع این تکامل و تغییر و تحول، . پیچیدگی روابط اجتماعی در آنها افزوده می شود، اهمیت مشارکت بیش از پیش هویدا می شود

نها در سرلوحه فعالیت سازما "مدیریت مشارکتی"سازمانها نیز رو به سوي پیچیدگی آورده اند و براي پاسخگویی به این تغییر و تحول 
  ]21[. قرار گرفته است

  ]29[: بر این باورند که سه انقالب در حوزه علوم مدیریت اتفاق افتاده است 1لی پرستون و جیمز پست
  انقالب سلسله مراتب سازمانی: انقالب اول
  انقالب جدایی مالکیت از مدیریت: انقالب دوم

  انقالب مشارکت: انقالب سوم نهایتاًو 
م جدیدي تحت عنوان ودر عصر کنونی نام برده شده است، مفهشارکت به عنوان سومین انقالب مدیریتی با عنایت به اینکه از م

این مفهوم نتیجه معاضدت و مشارکت کارفرما، کارکنان، اتحادیه . ستا مطرح گردیده استار همیندموکراسی صنعتی یا سازمانی نیز در 
د که آنها صرفاً راین احساس را در کارکنان سازمان به وجود آومی تواند  هاي کارگري و کارفرمائی، حکومت و عموم مردم است که

  ]29[. دریافت کننده حقوق و مزایا نیستند، بلکه مشارکت کنندگانی فعال می باشند
اده می در سازمانهاي متعالی، برتر و موفق، از توانمند سازي منابع انسانی در راستاي اهداف سازمان بر اساس مدیریت مشارکتی استف

سازمان در میان کارکنان ایجاد  هدر این گونه سازمانها مدیران و کارکنان در موفقیت سازمان مشارکت دارند و فرهنگ اعتماد ب. شود
    ]11[. نظرات آنها ارزش قائل می شوند برايدر این گونه سازمانها محیط مناسبی براي تبلور ایده هاي کارکنان وجود دارد و . شده است

بر همکاري و مشارکت عاقالنه و داوطلبانه عموم افراد است و می خواهد از این ایده ها، نظرات و مشارکتی اصلی مدیریت  تاکید
ابتکارات آنها در حل مشکالت و مسایل سازمان استفاده کند لذا اساس این نوع مدیریت بر مبناي تقسیم اختیارات بین مدیریت و 

  . کارکنان استوار است

                                                
 Lee Perston & James Post- 1  
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  ه مدیریت مشارکتیفلسف -1-4
مدیریت مشارکتی ابتدا توسط نویسندگان آمریکایی مطرح شد و براي اولین بار در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت و از آنجا به 

منبع تفکر ) 1961(و لیکرت ) 1960(، مک گریگور )1957(در حقیقت تحقیقات آرجریس . مریکا راه یافتآسازمانهاي تجاري اروپا و 
پیام اصلی این تحقیقات این بود که مدیریت مشارکتی شامل یک تغییر از سبک کنترل گرا . رکتی در اقصی نقاط دنیا شدمدیریت مشا

  ]22[. به سبک مشارکت گرا است
اند که براي دستیابی به تعهد کارکنان در کار، س استدالل کردهندر چند دهه گذشته نظریه پردازان برجسته و سرشناسی چون وارن بی

هاي انجام شده درباره فنون مدیریت بررسی.  گیري امري حیاتی و بنیادي استوري، مشارکت آنها در تصمیمیت شغلی و بهرهرضا
  ]23[. جایگاهی ویژه داده است ،از سوي ویلیام اوچی نیز به مشارکت  Zژاپنی مانند نظریه 

ضرورت  .که پذیرش تغییر و سازگاري با تغییر نیز افزایش می یابددر کنار توسعه دامنه مشارکت، نه تنها کیفیت کار بهبود می یابد بل
تحقیقات زیادي وجود دارد که . توجه به تغییر نیز از دیگر مباحث مهمی است که ما را به سبک مدیریت مشارکت جو سوق می دهد

   .ه انددنام بربه عنوان وجه غالب زندگی سازمانی از تغییر ته اند و سقرن حاضر را قرن تغییر دان
نتایج پژوهش هایی که بر ] 33[ .تغییر سازمانی مقاومت می کنندکرت لوین این ایده را مطرح کرد که افراد در مقابل  1950در دهه 

اقدامات حمایتی از سوي مدیریت که ایجاد هرگونه تغییر سازمانی بدون در نظر گرفتن نشان می دهد  ،انجام گرفت اولیهروي این ایده 
یکی از اقدامات مدیریت جهت پذیرش . می شود در برابر تغییر ایجاد می کند و به استرس کاري منجراومت کارکنان را مق ،سازمان

عامل  ،در حقیقت مشارکت] 33[. در آنان، به کارگیري سبک مدیریت مشارکتی است تتغییر از سوي کارکنان و ایجاد استرس مثب
ق ایجاد مشارکت می توان کارکنان را براي پذیرش اصل اساسی تغییر با سازمان همراه واکنش مثبت به تغییر سازمانی است و از طری

  .نمود
  

  مدیریت مشارکتی؛ خالقیت و بهره وري - 2-4
در مقابله با چهار عامل عمده یعنی فشار شدید رقابت جهانی، در عصر حاضر که عصر اطالعات مبتنی بر دانش است، سازمانهاي موفق 

لوژي، محو شدن مرز و بوم بازار تجارت و دگرگونی در نظام ارزشی، تدابیري اندیشیده و بر ترغیب و آموزش شتاب پیشرفت تکنو
هاي بدیع و  و در این راستا در انتخاب افراد خالق، نوآور و آینده نگر، که رهیافت خالقیت بعنوان تنها رهیافت اصولی تکیه کرده اند

به معنی پیدایی و تولید یک  - یکی از روش هاي رشد خالقیت. وجه خاص مبذول داشته اندخالق براي مسایل پیچیده ارائه کنند، ت
  ]5[. بکارگیري نظام هاي مدیریت مشارکتی از جمله نظام پیشنهادهاست  -اندیشه و فکر نو

یت آنها در راستاي هدف اصلی نظام مدیریت مشارکتی توسعه ارزش هاي انسانی کلیه کارکنان و استفاده از هوش و استعداد و خالق
با همفکري و همدلی بیشتر و استفاده از امکانات موجود می توان بهره وري و در نهایت برون داد هر سازمان را . اهداف شرکت است

به عقیده کارشناسان، ارتقاي بهره وري سازمان ها و نهادهاي اقتصادي و اجتماعی موجب می شود که از امکانات و سرمایه . داد ءارتقا
  حداکثر  ،گذاري هاي موجود
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این . بهره برداري براي افزایش برون داد سازمان تولیدي یا خدماتی صورت گیرد و رقابت پذیري بنگاه هاي اقتصادي افزایش یابد
  ]6[. باشدصادق می تواند ن نیز مادر سازمان هاي دولتی کشورحتی موضوع 

ها  اینکه افراد در سازمانبراي . مان یکی از عوامل مهم ترغیب خالقیت استمشارکت کارکنان در ساز هاي زمینه فراهم کردن بستر و
  به 

یکی از شیوه هاي . امکان بروز داده شود ي آنانبه نظرات و اندیشه ها ،در آن محیط تاتفکر سودمند بپردازند باید محیطی فراهم شود 
اساساً یکی از نشانه هاي رشد . می باشد "مشورت" ،وريبسیار مهم و موثر در پرورش شخصیت انسانها و هم چنین خالقیت و نوآ

  .ستآنهاشور و مشورت انسان ها و حتی سازمان ها، میزان اجتماعی 
تجزیه و تحلیل مورفولوژیک، مانع شکنی، طوفان ذهنی، . دارند خالقیت در سازمانها وجودتکنیک هاي گوناگونی جهت ایجاد 

جملگی از روشهاي  ،و تفکر موازي  6-3-5تکنیک  وش گوردون، پرسش هاي ایده برانگیز،الگوبرداري از طبیعت، ارتباط اجباري، ر
نکته مهم اینجاست که شالوده و اساس تمامی این تکنیک هاي اجرائی، استقرار ] 4[ .ط خالقیت در میان کارکنان می باشندسایجاد و ب

   ]19[. ازمان استتمامی کارکنان سنظام مدیریت مشارکتی و استفاده از شور و مشورت 
   

  شیوه هاي اجراي مدیریت مشارکتی -3-4
چنانچه شرایط محیطی و متغیرهاي وضعی یک سازمان . ه شدن می باشددمدیریت مشارکتی به شیوه هاي مختلفی در سازمان قابل پیا

ناسب ترین برنامه استقرار امکان مشارکت را فراهم سازد، در آن صورت الزم است از میان گزینه هاي مختلف پیش روي مشارکت، م
برخی از مهم ترین شیوه هاي اجراي مدیریت . انتخاب گردد هر سازمان با توجه به مجموعه شرایط و امکانات مدیریت مشارکتی

  :عبارتند ازمشارکتی 
  

  :نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها -3-4- 1
بررسی  مهمترین و کارآمدترین این روشها نظام پذیرش و کی ازمختلف در اداره امور، مشارکت داد که ی کارکنان را می توان به طرق

سرمایه انسانی در حل مسائل و ایجاد  از طریق آن می توان به یافته هاي ذهنی و اندیشه این نظام، تکنیکی است که. پیشنهادها است
نظام مذکور سعی بر آن است  در. یافتتغییر و بهسازي مستمر سازمان دست  جدید و راه حل هاي بهینه، در راستاي فرهنگ سئواالت

استقرار نظام . به نوعی با سازمان ارتباط دارند دریافت شود پیمانکاران، مشتریان و بطور کلی، کلیه افرادي که پیشنهادها از کارکنان،
مشارکتی  ستقرار مدیریتعنوان مهمترین اقدامات درجهت ا ها و گروه هاي کاري و تواناسازي نیروي انسانی به پیشنهادها، تشکیل تیم

از رکود و سکون یک سازمان آنهم با وجود  اینچنین سیستم ها و روش هائی است که می توان با ایجاد و جاري نمودن. می باشند
آنگاه نارضایتی شهروندان  و ارائه خدماتبی انگیزگی کارکنان و کاهش کیفیت  روشهاي سنتی حاکم بر نظام اداري که معموالً موجب

تجربه و  هاي موثر و مناسب منجر شود آن است که دانش، شرط الزم براي ایجاد تحرکی که به ارایه راه حل .ود جلوگیري نمودمی ش
ارزیابی شوند تا آنچه عملی است  قرارگیرد و بطور نظام مند، راه حل هاي ارایه شده، نفعان، مورد توجه و استفاده اندیشه هاي ذي
  ]12[ .دگذاشته شو تشویق و به اجرا
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  :گروه هاي خود گردان -2-3-4
هایی که به فراگیر در سازمان] 12[.عالی ترین سطح مشارکت در یک سازمان با تشکیل گروه هاي خودگردان به اجرا در می آید

ر این د. هاي خود گردان در عملیات اجتناب ناپذیر است ساختن نظام مدیریتی ـ عملیاتی اشتیاق نشان می دهند، استفاده از تیم
وضعیت مجموعه عملیات فرآیندي به گروه هاي متعدد به گونه اي تقسیم می گردد که قابلیت برخورداري از استقالل نسبی در خود 

ها سلسله وظایف مربوط در چارچوب خود گردانی، ضمن تشریح گردش کار و  سپس براي هر یک از تیم. گردانی را داشته باشند
بدیهی است درون هر یک از تیم هاي خودگردان، وظایف و اختیارات اعضاي تیم روشن و . یف می گردداطالعات با سایر تیم ها، تعر

مدیریت در این گونه سازمان ها به سوي رهبري میل می کند و هدایت کالن مجموعه را بر عهده داشته و بر نتایج کالن . ابالغ می شود
  ]8[. فعالیت هاي گروه ها نظارت دارد

  

  :)QC ( ر کیفیت دوای  -3-3-4
دوایر کیفیت شامل گروه هاي داوطلبی از کارکنان هستند که روشهاي آماري و مهارت هاي مشکل گشایی را می آموزند و سپس براي 

این حلقه ها به طور منظم در ساعتهاي ] 22[. بهتر کردن بهره وري و اوضاع و احوال کاري گرد هم می آیند و راه چاره می اندیشند
گروه . گرد هم می آیند و به پدید آوردن راه چاره ها می پردازند و آنها را براي ارزشیابی و اجرا به مدیریت تسلیم می دارند کار شرکت

نفر است که به طور داوطلبانه، با استقالل کامل به طور دلخواه و با پیش  12الی  4کنترل کیفی در حقیقت یک گروه کوچک بین 
به عالوه، این گروه کوچک با . مال کنترل کیفیت را در یک ایستگاه کاري با مشارکت هم انجام می دهندقدمی اعضا براي فعالیت، اع

انجام فعالیت هاي گسترده کنترل کیفی در سطح کل شرکت، سازماندهی مستمر خود، و با استفاده از روشهاي کنترل کیفی و با 
. دش کیفیت محیط کار، کنترل فرآیند تولید و اصالح آن، فعالیت می کننهاي خود و افزایگاهیآمشارکت کلیه اعضا در جهت افزایش 

نشان می دهد اجراي مدیریت مشارکتی بر اساس تشکیل ) 1384(نتایج تحقیقات مختلف از جمله مطالعه محسن پور و همکاران  ]7[
  ]28[. دوایر و حلقه  هاي کیفیت باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان می شود

  

  :)TQC (  ترل کیفیت جامعکن  -4-3-4
هاي یک شرکت را از طراحی گرفته تا تولید، فروش، امور ایمنی، قیمت تمام شده کنترل کیفیت جامع سیستمی است که کلیه فعالیت

ه و چنانچ ". کیفیت هر کاال یا خدمت بر عهده انجام دهنده آن است "فلسفه این سیستم عبارت از این است که. در بر می گیرد... و 
سعی کنند تا در کار روزانه شان  ،فراهم گردد، باعث خواهد شد که فرد فرد آنها سازمانهاانگیزه مناسب و آموزش الزم براي کارکنان در 

بنابراین مدیریت بایستی وسایلی فراهم سازد که از نیروي فکري و هوشی کارکنان به طور مطلوب استفاده  .به بهبود کیفیت کمک کنند
  ]8[ .شود

  

  :)TQM (  مدیریت کیفیت جامع  - 4- 5-3
روش مدیریت یک سازمان است که اساس آن محور بودن کیفیت و مشارکت همه اعضاي سازمان می  )TQM(مدیریت کیفیت جامع 

  ]21[ .باشد و هدف آن نیل به موفقیت در دراز مدت از طریق جلب رضایت مشتري و تامین منافع همه اعضاي سازمان و جامعه است
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کیفیت فرآورده و خدمات . همه کارکنان را در فراگرد جستجو براي بهتر کردن کار خود درگیر می سازد جامعرد مدیریت کیفیت رویک
موجب گرد آمدن کارکنان براي تمرکز توجه به آن بود، و هر گامی در فراگردهاي شرکت مستلزم بازنگري شدید و منظم براي بهتر 

در مقام اجرا با چالش هاي گوناگونی ع یکی از شیوه هاي استقرار مدیریت مشارکتی است که مدیریت کیفیت جام] 22[ .شدن است
و سازمانهایی می بایست از این شیوه در استقرار نظام مدیریت مشارکتی استفاده نمایند که داراي آمادگی هاي فرهنگی،  روبرو می شود

  . ساختاري و روانی باشند
و موانع اجراي موفقت آمیز آن در سازمان هاي  TQMمقطعی با هدف بررسی موفقیت  -وصیفیطی یک تحقیق ت) 2004(مصدق راد 
را در سازمان هاي خود به اجرا درآورده   TQMدریافت که از دیدگاه مدیرانی که  1384درمانی استان اصفهان در سال  –بهداشتی 

مشکالت منابع   و ابعاد مشکل، TQMیان موانع اجراي در آنالیز همبستگی م. متوسط بوده است TQMموفقیت ) مدیر 90(بودند 
   ]25[. بودند TQMانسانی، مشکالت استراتژیک و مشکالت ساختاري به ترتیب مهم ترین موانع اجراي موفق 

  

  ):MBO (  مدیریت بر مبناي هدف  -3-4- 6
هدف، یک فرآیند تعیین اهداف متقابل بین  مدیریت بر مبناي] 4[.توسط پیتر دراکر مطرح شد 1957این مفهوم نخستین بار در سال 

به عبارت دیگر، پس از اینکه بین فرد و مدیر در مورد چگونگی دستیابی به هدف تعیین شده . به شمار می آید) مدیر ( فرد و سرپرست 
نحوه پیشرفت کار به . اهد شددر محدوده زمانی خاص، توافق به عمل آمد، اختیار و منابع الزم براي انجام کار مورد نظر به فرد داده خو

صورت دوره اي بررسی می شود و ارزیابی نهایی در پایان مدت تعیین شده، به عمل می آید و سپس اهداف جدید براي دوره بعد 
  ]27[. تعیین خواهد شد

  

  نظام پیشنهادها در بخش دولتی ایران -4-4
  : بخشنامه شوراي عالی اداري -1-4-4

در باال   کارکنان  مشارکت  نقشبا توجه به اهمیت و ضرورت  07/06/1377مورخ  8784/12/1شوراي عالی اداري طی مصوبه شماره 
  نمودن  بر نهادینه  تاکید دولت  و همچنین  کارکنان  کاري  و توان  رضایت  و افزایش  دولتی  دستگاههاي  و اثربخشی  کارآیی  بردن

طرح مشارکت کارکنان در امر مدیریت از طریق نظام پذیرش و بررسی "  ،دولتی  هاي سازمان  از طریق  آن  و شروع  مردمی  هاي مشارکت
را تصویب نمود و آن را براي اجرا به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهاي دولتی و دستگاه هایی که شمول  "پیشنهادها

  . نام است، ابالغ نمودقانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح 
  

  :مجموعه برنامه هاي هفتگانه تحول در نظام اداري کشور -2-4-4
از طریق ندها و روش هاي انجام کار یدر نظام اداري کشور تحت عنوان برنامه اصالح فرآ ت برنامه تحولفبرنامه ششم از مجموعه ه

یی، تدوین آئین نامه و دستورالعمل آن توسط مراجع ذیربط، اجراي روشهایی نظیر استقرار نظام پیشنهادها در کلیه دستگاه هاي اجرا
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توسعه مشارکت سعی در تنظیم چهارچوب قانونی مناسب براي ... داوطلب و  آزمایشی نظام پیشنهادها در وزارتخانه ها و استان هاي
  ]17[. کارمندان دولت داشت

  

  : قانون مدیریت خدمات کشوري -3-4-4
هـاي   دستگاه" : اشعار می دارد) راهبردها و فناوري انجام وظایف دولت(قانون این فصل دوم خدمات کشوري در  قانون مدیریت 20ماده 

سـاز و کـار    ،مندي از فکر و اندیشه و خالقیـت کارمنـدان ذي ربـط خـود     اجرائی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره
نظـام پیشـنهادها و نحـوه    . ها را فراهم آورند گیري آن در تصمیم  فت پیشنهادها و اثرگذاريمناسب براي جلب مشارکت کارمندان و دریا

        ". رسد اي خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می نامه پرداخت پاداش بر اساس آئین
توسـط هیئـت وزیـران تصـویب و بـراي اجـرا بـه         14/01/1389مورخ  4221/44196شماره مصوبه آئین نامه اجرائی این ماده نیز طی 

  . دستگاه هاي اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري ابالغ گردید
  

 موانع اجراي نظام پیشنهادها -5

پژوهش هاي صورت گرفته . است نقایصیاجراي نظام پیشنهادها در کشورمان در مقایسه با سایر کشورهاي پیشرو در این زمینه دچار 
  نشان 
د که کارکنان سازمان هاي دولتی، نظام پیشنهادها را عمالً تامین کننده انتظارات خود در اتخاذ تصمیمات مشارکتی در سازمان می ده
  تلقی 
هاي دولتی که عمدتاً به لحاظ نظري در عین حال مدیران سازمان. شودکنند، لذا به مرور زمان از میزان استقبال آنان کاسته مینمی

از دیگر یکی . گیري جمعی و مشارکتی ندارند، بستر و زمینه الزم را جهت اجراي مدیریت مشارکتی فراهم نمی کنند باوري به تصمیم
نگر و به در ایران مدیریت همواره کالن. گردددالیل این عدم توفیق، به تفاوت نگرش میان مدیران و کارکنان در سازمانهاي ایرانی بر می

  دنبال اثرگذاري هاي بزرگ 
با توجه به سطح مسئولیت، میزان تحصیالت، شرایط اقتصادي، مشکالت فرهنگی و اجتماعی آنان  ،باشد و در حالی که توان کارکنانمی

در نظام پیشنهادهاي حاکم بر سازمانهاي ایرانی . شودنگري ویژگی برجسته این سطح سازمانی تلقی میتر است و جزءبسیار محدود
هاي کالن اقتصادي و مالی را انتظار دارند و سیستم مدیران از نظام پیشنهادها اثرگذاري. ساز بوده استکلهمواره این تفاوت نگرش مش

شوند، توان کنند در حالی که همه کارکنان که مخاطبین اصلی نظام پیشنهادها محسوب میدهی را متناسب با آن طراحی میپاداش
  ]10[کالن نگري را ندارند 
یل عدم توفیق نظام پیشنهادها در بخش دولتی، فقدان انگیزش کافی براي کارکنان دولتی و عدم جذابیت همچنین از دیگر دال

هاي کارکنان در این سازمان ها غالباً انگیزه و عالقه اي به کار نداشته و به علت نبودن سیستم. توان نام بردهاي اداري را میسازمان
هاي دولتی محلی براي امرار معاش و شویق و تنبیه و همچنین وجود این تلقی که سازمانموثر ارزشیابی، کنترل، حقوق و دستمزد، ت

  ]26. [بازدهی در حد نازلی است ،کاري و بیکاري نیروها رایج بوده و نهایتاًگذران زندگی است، کم
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هاي استقرار حاصل از مطالعات چالش بر اساس نتایج. تحقیقات و مطالعات زیادي به موضوع موانع اجراي نظام پیشنهادها پرداخته اند
  :دسته عوامل مانع اجراي اثربخش نظام پیشنهادها در بخش دولتی می گردند 4 ]19,18[نظام پیشنهادها در سازمان هاي دولتی ایران 

  )عوامل مدیریتی(تصورات غیر واقعی مدیران در مورد نظام پیشنهاها  - الف
  )لیعوامل پرسن(عوامل مربوط به کارکنان  -ب
  محدودیت هاي بودجه اي -ج
   پایین بودن میزان اعتماد کارکنان نسبت به مدیران و نسبت به یکدیگر -د

مدیران میانی  موانع.توان به دو دسته موانع مدیران و موانع کارکنان تفکیک کرد  موانع اجراي نظام پیشنهادها را میر گدیدگاهی دیاز 
روحیه و انگیزش تحول پذیري ،  غیر رسمی ، آشکار شدن ضعفهاي مدیریتی ، عدم وجوداز دست دادن منافع : و سرپرستان شامل 

مزایاي نظام پیشنهادها ، اختالف فاحش حقوق و  منتفع نشدن همه کارکنان از: تصورات ذهنی غیر واقعی و موانع کارکنان شامل 
روش کارشناسی پیشنهادها ، موانع قانونی و عدم وجود مربوط به  موانع مزایاي مدیران و کارکنان ، عدم رعایت شایسته ساالري و

  ]13[ .سازمانی است  ضوابط انعطاف پذیر، موانع مالی و موانع فرهنگ
عوامل برون سازمانی و درون  عوامل بازدارنده و اثرگذار در میزان موفقیت نظام پیشنهادها را بطور کلی به دو دستهمطالعه دیگري 
 ی است که از خارج سازمان ها آنها را تحت تاثیر قرار می دهد ویشامل متغیرهاعوامل درون سازمانی  ]32[ .کرده استسازمانی تقسیم 

... اجتماعی و  -این عوامل شامل فرهنگ، قوانین و مقررات دولتی، تغییرات سیاسی .امکان تغییر آن شرایط را ندارند در عمل سازمان ها
  .می باشد

  .، ساختار سازمانی و فرهنگی، عوامل مدیریتی، عوامل کارکنان و عوامل اجرایی می باشد)توقعات(رات عوامل درون سازمانی شامل انتظا
عوامل بازدارنده در میزان موفقیت نظام پیشنهادها را به نقد نظام پیشنهاد در آموزش و پرورش در مقاله خود با عنوان ) 1387(رستمی 

اي یا  عوامل زمینه ]13[. تقسیم نمود "عوامل رفتاري"و  "عوامل ساختاري"،  "یزمینه اي یا محیط"عوامل به سه دسته  طور کلی
از دیدگاه رستمی عوامل ساختاري مانع اجراي نظام . محیطی همان عوامل برون سازمانی هستند که سازمان توانائی کنترل آنها را ندارد

نبود ساختارهاي ، دیدگاه عمومی مدیران به کارکنان ، کارکنان ارشد سازمان نسبت به مشارکت منفی مدیراندیدگاه    :پیشنهاها شامل
ذهنی در  کم توجهی به آموزش و بستر سازي، جابجایی مکرر مدیران ، تمرکز گرا جانبی در سازمانها و برنامه ریزي از باال به پایین یا

در میان کارکنان و مدیران،  یل به انجام کار گروهیعدم تمانیز شامل  عوامل رفتاريبر اساس یافته هاي این مطالعه  .می باشد کارکنان
   .گیري می باشد تمایل به گوشهو  نبود زمینه مناسب جهت انتقاد پذیري

 دسته از عوامل ایجاد کننده محدودیت را در اجراي نظام پیشنهادها بر شمردند که 5در مطالعه خود ) 1385(شفیعی و مسعودي 
  :می گردد سخالصه نتایج آن در جدول زیر منعک
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  ماهیت یا علت  نوع محدودیت و مانع

  وضع قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها  موانع ناشی از نظام هاي حکومتی .1
  حفظ قدرت سنتی و نگرانی از کاهش و یا تهدید آن  موانع ناشی از نگرش مدیران ارشد اجرایی .2
  بودن سطح دانش و فن یا عدم تناسب آن در سطوح مختلف سازمانپایین   موانع ناشی از تولید دانش و فن در سازمان .3
  افراط و تفریط در نگرش به عامل انسان  موانع ناشی از ساختار سازمانی .4
  عدم تلقی صحیح از مشارکت  موانع ناشی از نگرش کارکنان .5

  

  محدودیت ها و موانع اجرایی نظام پیشنهادها. 1جدول 

فصلنامه مدیریت فردا، دانشگاه علم و   ،آشنایی با مدیریت مشارکتی و نقش آن در بهبود بهره وري، عصمت مسعودي، - عین اله   شفیعی،: منبع
  1385، 16و  15صنعت ایران، شماره 

  
 اني شخصیتی و خصیصه اي کارکنان سازمبا عنوان بررسی تاثیر ویژگی ها) 1386(پژوهش دیگري که توسط مقیمی و همکاران 

رضوي بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها صورت گرفت نشان داد که عمده عوامل موثر بر عدم  ش خراسانرروپآموزش و 
از سوي مشارکت کارکنان شامل عدم برخورداري پاداش ها از جاذبه کافی براي تشویق افراد به ارائه پیشنهاد، عدم ایجاد انگیزه 

  ]30[. می باشد... براي کارکنان و پیشنهاد ، مبهم بودن جزئیات طرح ارائه براي مسئولین 
، مهمترین موانع ومشکالت در مطالعه خود تحت عنوان نظام پیشنهادها و موانع استقرار آن در دستگاه هاي دولتی) 1385(فضلعلی 

در شنهادها، طوالنی شدن دوره تصمیم گیري، برخورد گزینشی با پی: چنین بیان نموداجرائی نظام پیشنهادها در دستگاه هاي دولتی را 
، محدودکردن کارکنان در حوزه هاي ارائه دسترس نبودن دبیرخانه نظام پیشنهادها، شفاف نبودن شرح وظایف در برخی از مسئولیت ها

پیشنهاد، ساده انگاري اجراي نظام پیشنهادها، فقدان شاخص هاي کارآمد براي پایش و اندازه گیري عملکرد نظام پیشنهادها، رد 
  .ن توصیه براي بهبود یا اصالح آنهاپیشنهاها بدو

   :این عوامل عبارتند از  ]19[. علل و عوامل متعددي باعث از رونق افتادن نظام پیشنهادها می شوندعالوه بر موارد مذکور 
 .اگر کارکنان باور داشته باشند که مدیریت واقعاً عالقه مند به ایده آنها نیست، در ارائه پیشنهاد اکراه دارند -

 .سازمان جو تهدید آمیزي ایجاد کند آنگاه کارکنان براي ارائه پیشنهاد مایل به همکاري نخواهند بوداگر  -

 .اگر مدیریت نداند چه کسی را به مشارکت بخواند و قوانین سختی براي مشارکت وضع کند، از ارائه پیشنهاد خبري نیست -

 .ا پاسخی دریافت نکنند، نظام پیشنهادها شکست می خورداگر کارکنان در پاسخ به ایده هایشان با تاخیر مواجه شوند ی -

 .ارائه پیشنهاد دوري می جویندسوگیري مشاهده کنند، از سئولین ذیربط نسبت به پیشنهادها ماگر کارمندان در قضاوت  -

 .چنانچه سازمان به پیشنهادهاي خوب پاداش مناسب ندهد، نظام پیشنهادها با مشکل مواجه می شود -

و رهبري  آمرانه محرمانه بودن بعضی از طرح ها و فعالیت ها، وجود سبک هاي مدیریتیی در شرایط بحرانی و متالطم، محدودیت زمان
عدم تثبیت مدیریت ها در سازمان و کم اهمیتی به آموزش نیز از دیگر موانع اجراي نظام ، که سنخیتی با مشارکت ندارند فردگرایانه

  پیشنهاد ها در 
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سابقه مدیریت در سازمان و میزان مشارکت رابطه نشان می دهد که میان  یافته هاي یک پژوهش ]25[ .استسازمان هاي دولتی 
این موضوع بدین معناست که هرچه دوره هاي مدیریتی مدیران در سازمان هاي دولتی داراي ثبات  ]9[ .معنی داري وجود دارد

   .استمراه اجراي نظام پیشنهادها با مطلوبیت بیشتري هبیشتري باشد، 

  

  عمر سیستم  چرخهشناسایی موانع با استفاده از  -6
هر  ،مدل نیبر طبق ا. باشد یعمر سازمان م چرخه نییسازمانها، روش تع تیموقع لیدر رابطه با تحل يکاربرد ياز مدل ها یکی

 یز زمان متولد و معرفا یمقطع کیکه در  یمعن نیبد. عمر است چرخه کی يدارا يکسب و کار ایمحصول، خدمت، صنعت سیستم، 
با توجه به مفهوم کلی  ]1[ .رسد یو زوال آن فرا م يریپ تاًیمرحله اشباع و نها سپسرسد و  یکند، به مرحله بلوغ م یشود، رشد م یم

  . کاربرد داردسیستم ها و نظام هاي مدیریتی از جمله نظام پیشنهادها نیز فوق می توان گفت که تئوري چرخه عمر براي 
وجود آنتروپی است که وجود آنها سیستم را به سوي رکود و تئوري سیستم ها، یکی از ویژگی هاي هر سیستم مبحث در دیگر  از سوي

 ،ختالل در کار سیستماعواملی هستند که با  مجموعهآنتروپی ها بر اساس اعتقاد نظریه پردازان این تئوري،  .زوال سوق می دهند
این شناسائی دراین زمینه وظیفه مدیریت . می آورند و کارآئی سیستم را کاهش می دهند مموجبات بی نظمی را در سیستم فراه

موانع اجراي نظام پیشنهادها در سازمان که در قسمت بنابراین با عنایت به توضیحات ارائه شده، . دفع آنها می باشدکنترل و و عوامل 
ن را به سوي سبک هاي آوره عمر نظام پیشنهادها را کاهش می دهند و می باشند که د مرده شد، از دسته همین آنتروپی هاشقبل بر 

  .سوق می دهد) استبدادي و وظیفه مدار(دیگر مدیریتی 
نظام پیشنهادهاي سازمان در توجه به این موضوع است که  هاموانع و راه هاي رفع آن در استقرار نظام پیشنهادنکته مهم در شناسایی 
همان مرحله نسبت به قرار دارد و سپس با توجه به ویژگی هاي ) تولد، رشد، بلوغ و افول(ه دوره عمر خود گان 4کدام مرحله از مراحل 

بنابراین آنچه را که ضرورتاً می بایست قبل از اجراي نظام پیشنهادها در هر سازمانی مطمع نظر  .ارائه راه حل هاي رفع موانع اقدام نمود
  .است که سازمان مورد نظر در کدام یک از مراحل یاد شده قرار داردقرار داد، تحلیل و بررسی این نکته 

در این مرحله . ناکارآمد نمودن آن دارد، موانع فرهنگی نقش حائز اهمیتی در )تولد(از دوره عمر نظام پیشنهادها  مرحله نخستدر 
  سازمان 

در سازمان، نسبت به حساس سازي کارکنان در خصوص می تواند با برگزاري جلسات و کارگاه هاي آموزشی و انجام تبلیغات محیطی 
این دوره از دوران عمر نظام  .فرهنگ سازمانی مشارکتی را در سازمان ترویج نمایداقدام نموده و لزوم و اهمیت نظام پیشنهادها 

  .پیشنهادها مستلزم حمایت جدي مدیران ارشد می باشد
در این مرحله  .می باشد کمیت ارائه پیشنهاد هابر و تمرکز اصلی سازمان تاکید ) درش(ام پیشنهادها از دوره عمر نظ مرحله دومویژگی 

طوالنی شدن فرآیند بررسی پیشنهاد در دبیرخانه نظام پیشنهادها، . ی مترتب می باشدموانع خاص ،نیز با توجه به ویژگی هاي خاص آن
سازمان براي رفع اینگونه موانع  ،ن مرحلهیدر ا. مله این موانع می باشداز ج... دهنده و  رد پیشنهادها بدون ارائه ادله کافی به پیشنهاد
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همچنین می توان از . طول دوره بررسی کارشناسی پیشنهاد را کوتاه تر نماید دبیرخانه نظام پیشنهادها را تقویت نماید ومی بایست 
  .بهبود پیشنهاد استفاده کردبرگزاري جلسات مشترك میان پیشنهاد دهنده و ارزیابان پیشنهاد جهت اصالح و 

بیشتر پیشنهادها در این مرحله به کیفیت ممکن است پیشنهادهاي ارائه شده از نظر کمیت کاهش یابند، اما ، )بلوغ( مرحله سومدر 
این  عمده مسایل و مشکالتی که می تواند در. در این مرحله سازمان، نظام پیشنهادهاي گروهی را نیز تجربه می کند. توجه می شود

ممکن  موضوع البتهاین . استو تکنیک طوفان فردي گروهی ها و دوایر کیفیت توجه تام و تمام سازمان به گروه مرحله به وجود آید
مرحله می توان به یاس و ناامیدي مدیران  اینهمچنین از دیگر مسائل و مشکالت . منجر شود 1"تن پروري اجتماعی"وم همفاست به 

   .نظام پیشنهادها به دلیل کاهش میزان کمیت پیشنهادها اشاره کردارشد نسبت به اجراي 
کارکنان عمدتاً پیشنهادهاي خود را ارائه نموده . ، نظام پیشنهادهاي سازمان کم کم به دست فراموشی سپرده می شودمرحله افولدر 

چرا که می . در این مرحله بسیار حیاتی است وظیفه مدیریت سیستم. اند و از نظر آنان موضوع مهمی جهت ارائه پیشنهاد وجود ندارد
  . دها را به تاخیر انداخت و همچنان این نظام را در مرحله بلوغ نگاه داشتاهایی مرحله افول نظام پیشنهتوان با به کار بردن روش

 دیران ارشد سازمان بانیک مدر این تک. ک بذر پیشنهاد می باشدنقش بسیار مهمی دارد، تکنی این مرحله هایی که دریکی از روش
از طریق روشهایی نظیر طوفان فکري مسایل و مشکالت سازمان را همراهی کارشناسان متخصص و استفاده از مشاورین توانمند 

حسن این . از کارکنان می خواهند که در خصوص این مشالت و مسایل شناسایی شده، پیشنهاد ارائه نمایندشناسایی می کنند و 
از افول نظام پیشنهادها جلوگیري می ت که افکار کارکنان به سمت مسایل و مشکالت اصلی سازمان سوق می یابد و تکنیک در این اس

   .شود
 

  نتیجه گیري  -7
در وهله نخست به  موضوعتحقق این . کوشش در راستاي اجراي نظام پیشنهادها در سازمان هاي دولتی کشورمان امري ضروري است

ضمن فراهم نمودن بایست به همین منظور میران ارشد سازمان هاي دولتی از اجراي آن بستگی دارد لذا میزان آگاهی و استقبال مدی
اتخاذ رویکرد چرخه عمر سیستم در طبعاً . موانع فراروي نظام پیشنهادها را نیز شناسایی نمود ،هاي عملی اجراي آن در سازمانهازمینه

به مدیران سازمان ها ) که در این مقاله به اختصار به آن پرداخته شد(مان هاي دولتی شناسایی موانع اجراي نظام پیشنهادها در ساز
مورد شناسایی قرار داده و متناسب با به تفصیل کمک می کند تا ویژگی هاي مراحل مختلف چرخه عمر نظام پیشنهادها را در سازمان 

  .        اجرایی استقرار نظام پیشنهادها به کار گیرندویژگی هاي خاص هر مرحله، اقدامات الزم را در راستاي رفع موانع 
  
  
  
  

                                                
اعضاء  زمانی اتفاق می افتد که اعضاي گروه هاي حل مساله و دوایر کیفیت، عمداً سهم خود را در کار محدود می کنند و بار کار را به عهده دیگر پدیدهاین  -1

  ]19[ .ند که وقتی افراد باور داشته باشند که سهم آنها شناخته و ارج گذاري نمی شود، در کار تالش کمتري می نمایندتحقیقات بسیاري نشان داده ا. می گذارند
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