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و قياس سنجي پنجمين كنفرانس ملي نظام پيشنهادها

١

به روش نظام گزارش يك تجربه موفق مديريت مشاركتي

 ارائه راهكارو دولتي و موانع موجود خدماتدر بخش پيشنهادها

 دبير اجرائي نظام مشاركت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني قزوين–احمد عليمحمدي 

 سابقه مديريت –در بخش خدمات دولتي  نظام پيشنهادات –مشاركت : كليد واژه ها 

 موانع مشاركت–مشاركتي در ايران 

 : اهداف

وهاي موفـق در    در راستاي يكي از اهداف پنجمين كنفرانس ملي نظام پيشنهادها مبني بر معرفي دست آوردها و الگ                

پياده سازي نظام پيشنهادها در دستگاههاي دولتي و صنعتي در چهار چوب يكي از محورهاي كنفـرانس كـه نقـد و                      

بررسي نظام پيشنهادها در دستگاههاي اجرايي و صنعتي است ، نگارنده مي خواهد به معرفـي تجربيـات و الگوهـاي                     

 واحـد  20 نفـر كارمنـد و   4000هاي دولتـي كـه داراي حـدود    موفق اين نظام و نقد و بررسي آن در يكي از دستگاه   

. اجرايي است و تحت عنوان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين فعاليت مي نمايد ، بپردازد 
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و قياس سنجي پنجمين كنفرانس ملي نظام پيشنهادها

٢

: يافته هاي اصلي 

2830 اين نظام بـا       سال سابقه اجراي   7دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين با مستندات موجود با             

 پيشــنهاد تصــويبي فقــط از نــه پيشــنهاد كمــي 700پيشــنهاد رســيده و ثبــت شــده در دبيــر خانــه نظــام و حــدود  

ضمن اينكه صدها .  كل پاداش پرداخت نموده است 000/000/31صرفه جويي داشته و در مقابل    ريال   000/000/206

خدمات و پديد آوردن برنامه هاي خدماتي تـازه و ابتكـاري ،             پيشنهاد تصويبي در بعد كيفي ، كه باعث افزايش كيفيت           

جلوگيري از كاغذ بازي و سرعت بخشيدن به عمليات و خدمات دانشگاه ، پيشگيري از كاررهاي موازي و دوباره كاري و          

صالح دلپذير كردن محيط كار و توسعه روابط انساني مطلوب در ميان كاركنان ، ا          اهش مراجعات پي در پي متقاضيان       ك

رضايت و خشنودي ارباب رجوع شده اسـت را نيـز      و تغيير آئين نامه و دستورالعمل كاري و گردش كار و نهايتاً افزايش              

آنان اعالم نموده اند نظـام پيشـنهادات باعـث ايجـاد نگـرش              % 67داشته است و در يك تحقيق از مسئولين و كاركنان           

% 70آنان اظهار نموده اند باعث افزايش كـارائي و اثـر بخشـي              % 60آنان نموده اند باعث كاهش مراحل كار        % 56مثبت  

.  آنان ذكر نموده اند كه باعث بهبود كيفي كار شده است % 72 مشاركت آنها در بهره وري باعثآنان بيان نموده 

: وضعيت بخش خدمات دولتي در كشور 

ي اين روش پرداخته و اجـراي آن ريسـك بـزرگ   در بخش خدمات دولتي تعداد بسيار كمي از سازمان و ادارت به اجرا          

 طي بخشنامه اي همه سازمانها را موظـف بـه شـروع    1379و برنامه ريزي در سال مديريت مي دانستند باينكه سازمان    

اجراي پيشنهادها نموده است و حتي در ارزيابي عملكرد سازمن هاي دولتي در يكي دو سـال اخيـر بـا شاخصـي هـاي           

 توجه نموده است ، اما بررسي مشاهدات و گزارشها حاكي از آن است كه بخش دولتي با چالشـهاي       نسبتاً مناسب به آن   

جدي در اين رابطه مواجه مي باشد ، بطوريكه بسياري از سارمانهاي دولتي هنوز نسبت به اجـراي آن اقـدام ننمـوده و                        

. بسياري نيز با اجراي ناقص آن روبرو هستند 

: اهميت موضوع 

و گزارش در همايش ها به بخش صنعتي پرداخت و بخش دولتي در ايران وضوع به اين است كه اكثر مقاله ها اهميت م

كه حجم گسترده اي از سازمانها و كاركنان را شامل مي شود از پردازش غافل مانده است و يا تجربه اي نبوده است كه 

. ارائه گردد 

: موانع و راهكارها 

 كه بطور عمومي بخش دولتي با آن مواجه بوده اسـت            رسي هاي بعمل آمده از جمله مشكالتي       بر با توجه به مطالعات و    

يگاه بـه عنـوان يـك فرهنـگ         مي توان به مواردي همچون نداشتن ساختار مناسب ، احساس بي اعتمادي ، نداشتن جا              

ير بـودن اهـداف فـرد و        عدم پاسخگويي و مسئوليت پذيري ، عدم احساس تعلـق و وابسـتگي كاركنـان ، مغـا                 سازماني  

. اشاره نمود ...  گروهي درميان كاركنان و اركت ، عدم تمايل شركت در كارهايسازمان ، احساس بيم از مش
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و قياس سنجي پنجمين كنفرانس ملي نظام پيشنهادها
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نگارنده قصد دارد ضمن ارائه يك الگوي موفق نسبت به ساير سازمانهاي دولتي ، به تفسـير موانـع و راهكارهـاي آن در              

. بخش دولتي بپردازد 

: طرح در اصل مقاله موارد قابل 

.  خواهد شد دارها و جداول به مباحث مطرح شده و چكيده تشريح با نمو–1

 به يافته هاي نظر سنجي كه از كاركنان در رابطه با تأثير نظام پيشـنهادات در افـزايش بهـره وري دانشـگاه انجـام                 –2

. گرفته است اشاره خواهد شد 

 درماني قزوين در –لوم پزشكي و خدمات بهداشتي فعاليت هاي انجام شده در دانشگاه ع

پيشنهادهانظام رابطه با مديريت مشاركتي به شيوه 
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از پيشنهادات ارائه شده تصويب شده كه بر اساس تجربيات نظـام هـاي      % 25اين نمودار نشان مي دهد كه نزديك به         

 . ابتداء حركت يك مسير مثبت را نشان مي دهددر پيشنهادات در كشور 
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. اين نمودار نشان مي دهد كه نظام پيشنهادات دانشكاه توانسته است اعتماد بدنه تحصيل كرده را جذب كند 
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اين نمودار نشان مي دهد بعد از يك افت در ارائه پيشنهاد با آموزش و ايجاد انگيزه روند خوبي در كاركنان ايجاد شده 

. است 
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و قياس سنجي پنجمين كنفرانس ملي نظام پيشنهادها

٥

الغ صرفه جوئي شدهنمونه اي از پيشنهادات كمي و مب

رديف
شماره 

پيشنهاد
عنوان پيشنهاد

صرفه جوئي ساالنه به 

ريال

1123
 نفر از كارمندان در 3واگذاري انتشارات به بخش خصوصي آزاد سازي 

 ستاد دانشگاهدانشكده ها و
000/000/40

2335
متمركز كردن انبارهاي دانشكده ها و معاونت ها در انبار ستاد دانشگاه 

)  اتاق در دانشكده ها 4 نفر از كارمندان و 3آزاد سازي ( 
000/000/80

000/000/30كاهش قدرت برق مصرفي دانشگاه 3540

4248
ميزان ( تدريس دروس پيش دانشگاهي توسط اعضاء هيئت علمي 

)  محاسبه شده است 78صرفه جوئي در سال 
600/789/15

000/200/7 سرويس صرفه جوئي در مصرف نان در سلف5140

61020

تغيير اشتراك برق مراكز بهداشتي و درماني و خانه هاي بهداشت از 

 خانه هاي بهداشت – انبار دارويي –مركز نواب ( تجاري به عادي 

) حسين اباد – آقابابا – عباس اباد –  كاكوهستان –خرمن سوخته 

000/950/13

000/000/12دانشگاه توسط شركت آب و فاضالب  موتور آب به –پرداخت اجاره بها 71173

000/000/7استفاده از كاغد كاهي بعنوان پيش نويس 8156

9131

فقط حوزه ( عدم ارسال تأئيديه و فاكس براي دعوت به جلسات 

 جلسه 2به ازاي هر هفته ) ( رياست و معاونت پشتيباني محاسبه شده 

 ريال براي كليه 5000جلسه و هزينه تايپ و كپي تأئيديه براي هر 

. ) واحد ها محسوب شده است 

000/50

600/439/206تصويبي اجرا شده ) كمي(  پيشنهاد 9ميزان مصرف صرفه جوئي از 

 تومان فقط در چند پيشنهاد كه مبلغ 000/300/2اين جدول نيز نشان مي دهد در مقابل كل پاداش پرداخت شده 

.مي باشد شده كه نشان از موفقيت در عملكرد خوب نظام پيشنهادات دانشگاه تومان صرفه جوئي 000/640/20
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مبلغ به ريالعناوين پاداش هاي پرداختيرديف

000/750/2مسابقه كتابخواني1

81000/650/1پاداش به پسشنهاد دهندگان در هفته دولت در سال 2

000/112/1) خش خصوصيواگذاري انتشارات به ب ( 123پاداش طرح شماره 3

500/333/1)كاهش قدرت برق مصرفي دانشگاه  ( 540پاداش طرح شماره 4

610/426/23پاداش طرح هاي تصويبي و كارشناسي انجام شده 5

610/426/23جمع كل پاداش پرداختي

گزارش يك تحقيق در جامعه مورد مطالعه 

م پيشنهادات به بهره وري كاركنان انجام گرفته بعضي از داده ها به شرح ذيل در اين تحقيق كه در مورد ميزان تأثير نظا

. ارائه مي گردد 

توصيف داده هاي جامعه آماري 

 ميزان مشاركت كاركنان با دادن پيشنهاد"1 سوال ") : 1شماره (جدول 

             فراواني و درصد

وضعيت 
درصدتعداد

1007/66ه اند تعدادي كه افراد پيشنهاد داد

503/33تعداد افراد كه تاكنون پيشنهاد نداده اند 

150100جمع 

 درصد كاركنان از زمان شروع اجراي نظام پيشنهادات تاكنون حداقل يك 70 نشان مي دهد حدود 1پاسخ هاي سئوال 

. طرح داده اند 

 اند چه تعداد بوده و چه تعداد تصويب شده است ؟ در پاسخ سئوال هاي ديگري مبني بر اينكه در صورتيكه طرح داده
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 پيشنهاد تاكنون در نظام 30:  نفر بيان نموده اند 2 پيشنهاد و 20:  نفر گفته اند 3 پيشنهاد و 1:  نفر اعالم كرده اند 19

. پيشنهادات به ثبت رسانده اند 

 پيشنهاد آنها 20از اين تعداد كساني هستند كه هيچ يك از پيشنهادات آنها به تصويب نرسيده و افراد نيز مي باشند كه 

. پس از بررسي از شوراي كارشناسي به تصويب رسيده است 

. اين تنوع به جامعيت جامعه آماري قوت مي بخشد كه مي تواند اعتماد به يافته را قوي كند 

توزيع فراواني و درصد كاركنان ستاد داشنگاه بر حسب حوزه هاي كاري) : 2شماره (جدول 

                فراواني و درصد 

حوزه كاري 
درصدتعداد

113/7رياست

4832معاون پشتيباني

143/9معاون آموزش

53/3معاون پژوهش

197/12معاون دانشجوئي فرهنگي

173/11معاون بهداشتي

1812معاون درمان

1812معاون غدا و دارو

150100جمع
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. اعالم نموده نظام پيشنهادات در افزايش كارائي تأثير داشته است % 56حدود 
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٩

. مي شود ناعالم نموده اند توجه سرپرست به پيشنهادات كاركنان باعث بهبود در روشهاي كار كاركنا% 74حدود 

 تأثير پيشنهادات بر افزايش مشاركت كاركنان"10 سئوال ") : 3شماره (جدول 

                   فراواني و درصد 

تأثير نظام پيشنهادات 

درصد تعداد 

3926كم

623/41متوسط

437/28زياد

64بي جواب

150100جمع

70 درصد زياد كه در مجموع حدود 28 درصد به طور متوسط 41 نشان مي دهد كه 10داده هاي سئوال شماره 

درصد اعالم نموده اند نظام پيشنهادات باعث افزايش مشاركت كاركنان شده است كه اين مي تواند باعث افزايش 

. بهره وري در دانشگاه شده باشد 
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ت بر افزايش كارائي و اثر بخشي تأثير نظام پيشنهادا"11 سئوال ") : 4شماره (جدول 

فراواني و درصد

تأثير نظام پيشنهادات 
درصدتعداد 

527/34كم

6946متوسط

227/14زياد 

77/4بي جواب

150100جمع

ده اند كه نظام  درصد كاركنان در حد متوسط و زياد اعالم نمو60 نشان مي دهد كه بيش از 11پاسخ هاي سئوال 

دانشگاه شده است و اين تأثير قطعاً موجب افزايش بهره وري نيز پيشنهادات باعث افزايش كارائي و اثر بخشي در

. شده است 

 ديدگاه پاسخ دهندگان به ادامه فعاليت نظام پيشنهادات"13 سئوال " ) : 5شماره ( جدول 

فراواني و درصد

ام پيشنهادات ثير نظتأ
درصدتعداد 

317/20كم

623/41متوسط

503/33زياد 

77/4بي جواب

150100جمع

 درصد ادامه فعاليت نظام پيشنهادات را مفيد دانسته اند و اين75 نشان مي دهد حدود 13داده هاي سئوال 

. مي تواند بستر افزايش بهره وري در دانشگاه باشد 
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. اعالم نموده اند ادامه فعاليت پيشنهادات بسيار خوب است % 74حدود 

 ��دار ٣-#٣   ��=ان  �F  <Kم 	�����دات در )�ري ر�� *ن دا ��J( در 
C�D ر��*ن �7 اه*اف �Lد

%  ٣٣;6�� 7

ز
�د;%35

آ) ١٧%

�� 9�اب;%5

6�� 7
ز
�د
�� 9�اب
آ) 

اعالم داشته اند نظام پبيشنهادات در ياري رساندن دانشگاه در جهت رسيدن به اهداف خود نقش عمده % 78حدود 

. داشته است 
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نهادات  پيش ميزان با پيشنهاد دهندگانارتباط تحصيالت) : 6شماره (جدول 

جمعخيربله        پيسشنهاد داده شده

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادتحصيالت 

31/21109/7613100زير ديپلم 

316/64174/3548100ديپلم 

116/7834/2114100فوق ديپلم 

375/68175/3154100ليسانس 

117/9113/812100فوق ليسانس

78/7722/229100دكتري

1007/66503/33150100جمع

داده هاي جدول فوق نشان مي دهد هر چه تحصيالت باالتر رفته ميزان ارائه پيشهادات بيشتر شده است در زير 

در ليسانس مقداري كاهش پيدا كرده و دوباره در مقطع فوق . 78 و فوق ديپلم به 46 درصد ديپلم به 21ديپلم 

.  درصد شده است 91ليسانس 
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١٤

ها در راه توسعه مديريت مشاركتي در سازمانهاي دولتي ايرانموانع و دشواري

شايد اين تصور كه كاركنان بي صبرانه منتظر مشاركت در تصميم گيريها و فعاليت هاي سازمان هستند زياد به 

اما از آنجا كه فوائد . مايلي به مشاركت كاركنان ندارند از سوي ديگر مديران خود نيز چندان ت. واقعيت نزديك نباشد

زيادي از بكارگيري نظام مشاركتت به ويژه در بعد بهره وري حاصل مي شود بايد دو طرف همواره تالش كنند تا 

. زمينه مناسبي براي پياده كردن اين نظام فراهم آورند 

. و سپس اقدام به رفع آنها نمود طبيعي است براي اين هدف ابتداء بايد موانع را شناخت 

. در يك تقسيم بندي موانع را به شكل ذيل مي توان بيان نمود 

:  موانع قانوني و ساختاري–1

قدرت طلبي افراد و نظامهاي قانوني ، توزيع نابرابر و نامناسب امكانات و قدرت قانوني ، محدوديت هاي نظامهاي 

خواسته هاي كاركنان ، . كت در سازمان ، فقدان نهادهاي كارآمد براي بيان بروكراسي ، فقدان ساختار جامعع مشار

گرايش به سياست هاي نخبه گراني ، حرفه گرائي ، و سلسله مراتب سازماني از عمده موانع قانوني و ساختاري است 

. كه فرا روي مشاركت دارند 

ورت ساده تا مشاركت در تصميم گيري قرار اگر مشاركت كاركناني را در يك طيف گسترده ، از نظرخواهي و مش

در عرف جامعه ايران ، . دهيم خواهيم ديد كه اكثريت مديران ايران حتي به مشورت و نظر خواهي اعتقادي ندارند 

نظر خواهي و مشورت مدير با كاركنان زيردستع نشانه مسلم ضعف و شكستنن اقتدار مديريت محسوب مي شود و 

ه شدت از آن احتراز مي كنند ، بر طبق يك گزارش تحقيق درباره مشاركت ، در يك جامعه مديران به طور طبيعي ب

 نفره از مديران بخش 200و در يك جامعه نمونه آماري % 76آموزش و پرورش  نفره ، از مديران 160نمونه آماري 

. اعتقادي به مشاركت كاركنان حتي در حد نظرخواهي و مشورت نيز نداشته اند % 76صنعت 

 موانع اجتماعي و فرهنگي–2

جهل يا آگاهي ناكافي از محيط پيرامون ، خودخواهي و خودمحوري ، احساس بي اعتمادي به ديگران ، نداشتن 

كنجكاويهاي گسترده و عميق ، احساس قضاوت ع نبود همدلي و درك متقابل ع نداشتن انعطاف پذيري ذهني و 

. وانع فرهنگي است كه مي توان به آنها اشاره كرد ناتواني در زندگي با ديگران از عمده م

 ساير موانع –3

امكـان  . محدوديت هاي زماني در شرايط بحراني و متالطم كه نياز بـه تصـميم گيـري سـريع را ضـروري مـي كنـد                      

همچنـين احسـاس خطـر و بـيم از مشـاركت از سـوي هـر يـك از                    . بكارگيري نظام مشاركتي را محدود كرده است        
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 و مديران ، وجود سبكهاي مختلف رهبري در هر سازماني ، ضعف مديران يـا كاركنـان ، تفاوتهـاي شـغلي ،                        كاركنان

. محرمانه بودن بعضي از طرحها و فعاليتها از ديگر موانع مشارركت باشد 

زمينه هاي الزم براي اجراي موفقيت آميز نظام مشاركت در سازمانهاي ايران 

ز نظام مشاركت در سازمانهاي ايران به مشـاركت كاركنـان واجـد شـرايط در تصـميم                  بدون شك اجراي موفقيت آمي    

. گيريهاي متناسب با ظرفيت آنان و دخالت در انجام كارها ، در جهت رشد كاركنان و تكامل سازمان بستگي دارد 

 كه هيچ گونـه تمـايلي   مانند آن است كه مسئوليت را دست افرادي دهيم. اگر شرايط و زمينه هاي الزم فراهم نشود         

با توجه به بررسي نيازهاي كاركنان و خواسته هاي چهار گانه مـديريتي تـا تننبـام و                  . يا تواني براي اجراي ان ندارند       

اشميت در پيوستار رهبري فيدلر و در رهبري اقتصادي ، و روم در الگوي رهبري مشـاركتي ، بـراي اجـراي موافقـت              

. ر فراهم آيد آميز مشاركت بايد زمينه هاي زي

طبيعي است كه شتاب ، اضطراب موفقيـت نبايـد در   .  داشتن زمان كافي براي كسب آمادگي در برنامه مشاركت    –1

. اينجا مطرح باشد ، زيرا پياده كردن تدريجي باعث دخالت و عالقه مندي مديران به برنامه مي شود

. مرتبط كردن برنامه مشاركت با كار افراد –2

. ن بودن هزينه برنامه مشاركت از سود آن  پائي–3

. ي سازمان در برنامه مشاركت ل مشاركت و حضور فعال مديريت عا–4

 به يك فرهنـگ      مشاركت بايد  در سازمانها . مشاركت در كاركنان   كردن   ادينه گسترش فرهنگ مشاركت جهت نه     –5

.و نه هوس زود گذر تبديل شود

فكري با هم  و هم مديران بايد شنونده هاي خوبي باشند تا مشاركت احساس و               يادگيري موضوع كه هم كاركنان     –6

. ذهني گوينده قرار دهند ، انجام گيرد ديگران از طريق شنود كه بتواند خود را بطور ذهني در چهارچوب 

.  ايجاد نظام خشنودي فردي و تشويق گروهي –7

. ش مشاركت خود در انجام كارها احترام گذاردن و قدرداني از كاركنان جهت گستر–8
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