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و قياس سنجيپنجمين كنفرانس ملي نظام پيشنهادها

١

تعاليبسمه

 بهبود كفيت ارايه خدمات در وكاريرضايت شغلي، انگيزش ابعاد واهنظام پيشنهاد

سازمان بازرسي و نظارت  

∗∗∗∗ليلي حبيبي

چكيده مقاله

اسـت كـه در قالـب سـبك      كاركنان و سـازمان  بهره وري اثربخشي و يكي از روشهاي مهم ارتقاء نظام پيشنهادها 

از نيمه دوم قرن بيستم مطرح گرديده و صاحبنظران آن را حاصل توسعه             , نام مديريت مشاركتي  نويني از مديريت با     

كه , اين روش يا سبك مديريتي    . اندنئوكالسيك و مكتب روابط انساني قلمداد كرده      , و بهبود روشهاي مديريت علمي    

داران بسياري پيدا كرده و بسياري از   هم اكنون در جهان طرف    , ها به كار گرفته شد و توسعه يافت       بيشتر توسط ژاپني  

.اند و از آن بهره مي برندسازمانها و تشكيالت گوناگون به آن روي آورده, موسسات

گيري نظام مديريت مشاركتي  در قالـب فنـون مختلـف آن از    دهد كه به كار   تحقيقات و مطالعات زيادي نشان مي    

تواند بطور مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم در تحقـق            دارد كه آن مزايا مي     جمله نظام پيشنهادات، مزاياي زيادي را بدنبال      

از مزاياي نظام مذكور افزايش اثربخشي كاركنـان و سـازمان و تعهـد سـازماني، رضـايت             . اهداف سازماني مؤثر باشند   

ات و همچنـين بهبـود كفيـت ارايـه خـدم     ... كاري، كاهش مقاومت منفي كاركنان در برابر تغييـرات و شغلي، انگيزش 

.باشدمي

   در همين راستا محقق به عنوان نماينده معاونت مربوطه در كميته نظام پيشنهادات سازمان محـل اشـتغالش، بـه                    

كاري، بهبود كفيت ارايـه     و  ابعاد  رضايت شغلي، انگيزش       نظام يشنهادات  تجزيه و تحليل رابطه بين    منظور بررسي و    

هـاي تابعـه    ، يكي از سازمان   بر قيمت و توزيع كاال و خدمات       نظارت سازمان بازرسي و  خدمات ، پژوهش حاضر را در       

. وزارت بازرگاني انجام داده و در پايان پيشنهادهاي كاربردي الزم را ارايه نموده است

:هاي كليديواژه

.5 و كيفيت ارائه خدمات4، رضايت شغلي3، انگيزش2، نظام پيشنهادها1    مديريت مشاركتي

 09125476862e-m-  habibi_leili@yahoo.com:، تلفن همراهدانشگاه تهراندانشجوي دكتري ∗

١-Participative Management      
٢-Suggestion System      
٣- Motivation
٤- Job Satisfaction                
٥- Quality Of Servises                
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٢

مقدمه

" تغيير و تحول و نوانديشـي "نماياند، مفهوم غاز سده بيست و يكم آنچه بيش از هر چيز حضور خود را مي              در آ 

هاي دانش بشري، دانش سازمان و مديريت نيز   بدون شك در ميان تمام شاخه     . هاي دانش بشري است   در تمام زمينه  

.رات بس ژرفتري بوده استنه تنها از اين تغييرات مصون نبوده، بلكه در معرض دگرگوني و تغيي

را ايهاست و هـيچ چيـز و هـيچ پديـده         از آنجايي كه قانون تغيير و تحول يك سنت همه جا جاري در همه زمان              

گريزي از تغيير و تحول ممكن نيست جز ذات اليتغير متعال، بايستي تغيير و تحول و قـوانين و روشـهاي آن را، بـه            

ن به صورت منطقي و درست با آن مواجه شد و چگونگي رويارويي با آن را شـناخت،     ويژه در سازمانها شناخت تا بتوا     

افتد، بلكـه بـا   چرا كه نه تنها به وسيله عدم شناخت درست از تغييرات و تحوالت محيط، حيات سازماني به خطر مي          

ت، توسـعه و تكامـل   توان سازمان را در راستاي اين تغييرات و تحوالشناخت درست  تغييرات و تحوالت محيطي مي       

).2-1، ص 1378ميرزايي اهرنجاني، (بخشيد 

هـايي از سـوي     هاي سازمان و مديريت، اتخاذ تـدابير و سياسـت            براساس تغيير و تحوالت به وجود آمده در تئوري        

بالشـك تغييـر الگـوي مـديريت و         . اي برخـوردار اسـت    مديريت در خصوص ايجاد انگيزه در كاركنان از اهميت ويژه         

هـاي ايجـاد و تقويـت انگيـزش در منـابع انسـاني       باشد، يكـي از شـيوه  رهبري كه براساس تغيير نگرش به انسان مي  

هاي مـديريت و رهبـري سـازمانها، در راسـتاي توجـه      باشد، پر واضح است كه هر اندازه كه تغيير شيوه      ها مي سازمان

سيع او، احترام به شخصيت و عاليق او  و در كل مشاركت ها و استعدادهاي وهاي او و توانايي   بيشتر به انسان و ارزش    

همه جانبه روحي و فكري او قرار گيرد، به همان اندازه، انگيزه كاركنان در خدمت به سازمان و افـزايش اثربخشـي و                       

هاي بخش عمومي و خصوصي اقتصاد      ها و سازمان  در دهه گذشته بسياري از شركت     . وري آن ارتقاء خواهد يافت    بهره

انـد  منـد گرديـده  شور از سازوكارهاي مختلف الگوي مديريت مشاركتي استفاده كرده و از منافع و مزايـاي آن بهـره    ك

). 1، ص1382اسماعيلي، (

پـذيري جهـاني،      نظام مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادها، پاسخي است براي نيازهاي نيروي كـار امـروز، رقابـت             

ازهاي تخصصي كاركنان را با اهداف سازمان براي رسيدن بـه كيفيـت نهـايي و در                 ، نظامي است كه ني    ... وري و   بهره

 ). Neila Anchieta,1995 : 1(كند نتيجه رقابت پذيري جهاني تركيب مي

هاي مختلف سازمان در فرآيند تبيين مشكل و تجزيه دخالت دادن كاركنان رده:    مديريت مشاركتي عبارت است از  

گيـري بـااليي    حلها از قدرت تصـميم    راهحلها، به طوريكه كاركنان در دستيابي به      دستيابي به راه  و تحليل موقعيت و     

).   Robbins,1995:220(برخوردار بوده و با سرپرستان و رؤساي خود همفكري كنند

يشـنهادها      ترين و كـارآترين آنهـا، نظـام پ      مديريت مشاركتي، زيرسيستمها يا روشهاي خاصي دارد كه يكي از رايج    

توانند براي پيشبرد اهـداف سـازمان،       آيد، كليه اعضاي سازمان مي    وقتي اين نظام در سازماني به اجرا در مي        . ميباشد

پيشـنهادهاي  ... هـا و بهبـود كيفيـت و    بهبود وضع كاركنان، رفع مسائل و مشكالت موجود، كاهش ضايعات و هزينه        

در اينجا به شرح سيستم مذكور، اهداف و . اي معنوي و مادي دريافت نمايندهخود را ارائه دهند و در قبال آن پاداش   

).4، ص 1383حبيبي، ( انواع آن پرداخته مي شود
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٣

1نظام پيشنهادها

توانند پيشنهادها، نظرات و ابتكارات هاي مديريت مشاركتي است كه بر اساس آن كليه كاركنان مييكي از تكنيك

ها موجود در روند كارهاي سازمان ارائه دهند و برطبق ضوابط خاصي مورد و نارساييخود را براي رفع مشكالت 

هدف از كاربرد اين نظام اعتالي روحيه تعاون و همكاري كاركنان و همچنين ايجاد احساس . تشويق قرار گيرند

).1378زارعي، (مسئوليت در آنان براي مشاركت در سرنوشت سازمان است 

يكي از روشهاي مهم ارتقاء بهره وري است كه در قالب سبك نويني ) Suggestions System(نظام پيشنهادها

از نيمه دوم قرن بيسـتم مطـرح گرديـده و           , )participativeManagement(از مديريت با نام مديريت مشاركتي     

اني قلمـداد  نئـو كالسـيك و مكتـب روابـط انسـ       , صاحبنظران آن را حاصل توسعه و بهبود روشهاي مـديريت علمـي           

هم اكنون در جهان    , ها به كار گرفته شد و توسعه يافت       كه بيشتر توسط ژاپني   , اين روش يا سبك مديريتي    . اندكرده

اند و از آن بهـره      سازمانها و تشكيالت گوناگون به آن روي آورده       , طرفداران بسياري پيدا كرده و بسياري از موسسات       

.مي برند

ويكرد به كشور ما نيز راه يافته است و تعدادي از سازمانها و شركتهاي ايراني آن را تجربـه              اين ر , هاي اخير در دهه 

نتايج به دست آمده از اجراي اين نظام در داخل نيز به طور عمده مثبت بـوده و در مـواردي          . اندو به كار گرفته   كرده  

نحـوه اجـراي نظـام و     , يهاي مديران و مجريان   ويزگ, اين مشكالت به مسائل فرهنگي    . نيز با اشكاالتي توأم بوده است     

.موضوعاتي از اين قبيل مربوط بوده است

   فلسفه سيستم مزبور بر اين واقعيت تكيه دارد كه در جهان امروز هرگز نبايد كارگري را كه در شركت يا كارخانه 

د،هر چند در ابتدا، اجراي يا واحد توليدي مشغول به كار است، به چشم پيچ كوچكي از يك ماشين بزرگ نگاه كر

رسد ولي بايد توجه داشت كه اجراي اين سيستم مستلزم رعايت نكات اين شيوه مديريتي سهل و ساده به نظر مي

از ديگر سو كارايي اين . اي است كه غفلت از آنها، شكست و ناكامي سيستم را رقم خواهد زدظريف و باريك بينانه

). 1372درداري، (ا به راستي و صميمانه، خواهان اجراي آن باشند هروش بسته به آن است كه مديريت

نياز به شرايط محيطي مناسب دارد تا نظام بتواند در آن استقرار يابد؛ هماننـد بـذري كـه                   , اجراي نظام پيشنهادها  

 از آن دارد كه آيا      شود كه حكايت  از اين رو آغاز كار نظام نيز با فاز شناخت شروع مي           . رويدتنها در زمين مناسب مي    

بهيچوجه در ايـن    , تقليد كوركورانه و بدون آمادگي اوليه     . محيط سازمان مورد نظر براي اين كار مناسب است يا خير          

.باشدمورد جايز نمي

١- Suggestions system 
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تاريخچه نظام پيشنهادات 

كروپ در كارخانه    اولين قدم براي تشويق كارگران جهت ارائه پيشنهاد در راستاي بهبود كار، توسط آقاي آلفرد 

وي در ازاي پيشنهادات ارايه شده .  ميالدي برداشته شده است1867 در سال "آخن" در شهر "كروپ"فوالدسازي 

. پرداخته استمبلغ مختصري پاداش نقدي مي

"ويليام دني و برادران" ميالدي اولين برنامه تشويق كارگران در انگلستان در مؤسسه كشتي سازي 1880   در سال 

"در اوايل قرن بيستم، سيستم ارائه پيشنهاد در آمريكا، در برخي از شركتهاي صنعتي از جمله . به اجرا گذاشته شد

هاي ترين برنامه يكي از مشخص1904در سال . اي ديگر از صنايع بكارگرفته شد و پاره" بيل" و كارخانه "آر.سي.ان 

 به كار گرفته شده است به ترتيبي كه در " جورج كادبري"اجراي سيستم ارائه پيشنهاد در شركت شكالت سازي 

 پيشنهاد دريافت 000/81  و كاركنان مرد، 000/60 از كاركنان زن، 1939فاصله سالهاي اجراي سيستم تا سال 

هاي مديريت در آمريكا به كار اين سيستم بعد از جنگ جهاني دوم مانند بسياري از سيستم ها و تكنيك. شده است

اين سيستم . شده و مانند اغلب اين روشها، در آمريكا انگيزه سودآوري و باالبردن سود مؤسسات را دربر داشتگرفته 

در بسياري . در بسياري از شركتهاي آمريكايي براي تحرك كاركنان و استفاده از نظريات آنها به كار گرفته شده است

وري  نوسازي و بهبود روشها براي باال بردن كيفيت و بهرهها از نظريات و پيشنهادهاي كاركنان در امراز اين شركت

. هاي زيادي به عمل آورده استاستفاده

شود، عالوه بر آن هاي درجه اول آمريكا، سيستم ارائه پيشنهاد اجرا مي درصد از شركت90اكنون در بيش از   هم

يالت خاصي براي اجراي آن دارند و همه طبق قانون اداري آمريكا تمام مؤسسات دولتي، سازمان و بودجه و تشك

در بخش . كندساله بهترين پيشنهاد دهنده سال از دست رئيس جمهور آمريكا، لوح تقدير و جوايزي را دريافت مي

. كنند واحد صنعتي و خدماتي از اين روش استفاده مي4000خصوصي آمريكا نيز حدود 

تا كارگران بتوانند . عي از كارخانجات ژاپني به كار گرفته شد   پس از جنگ جهاني دوم، اين سيستم در سطح وسي

هاي نفتي و اقتصادي مخصوصاً پس از بحران. به طور داوطلبانه، در بهبود روشهاي توليد كارخانجات مشاركت كنند

. ، اين فعاليتها بسيار زياد شده است1970سالهاي 

 درصد از كاركنان از طريق اين سيستم مشاركت 2/54 صورت گرفته است، 1979هايي كه در سال    در بررسي

.  درصد پيشنهادها، قبول و اجرا شده است7/6 پيشنهاد و 73/4داشته و معدل پيشنهادهاي ارائه شده براي هر كارگر 

. كنند درصد مؤسسات ثبت شده در بورس سهام و اوراق بهادار توكيو، از آن استفاده مي7/91هم اكنون در ژاپن 

كننـد كـه همـه آنهـا توفيقـات          حال حاضر بالغ بر چهل كشور جهان از ايـن سيسـتم مـديريتي اسـتفاده مـي                    در  

)272-275، 1375دمينگ، (چشمگيري به دست آوردند 

سابقه نظام پيشنهادات در ايران 

ايع  قرار شد نظام پيشنهادات در چهار شركت صنعتي و توليدي از مجموعه صن1367   در نخستين ماههاي سال 

سنگين كشور به اجرا گذاشته شود، تا هم ميزان كاربرد و اثرگذاري آن مشخص شود و هم گروه كارشناسان نظام با 
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هاي كاري ايران و با توجه به نتايج آماري و ارقام به دست آمده و عنايت به بررسي نقش و تأثير سيستم در محيط

و اجرا رخ نمايد، در مجموع بازخوردهاي الزم را به مسائل و مشكالت پيش بيني نشده كه ممكن است در عمل 

شركت :  شركت مذكور عبارت بودند از4. دست آورند و در صورت لزوم به اصالح و تكميل مجدد طرح بپردازند

. رادياتور ايران، شركت نورد و توليد قطعات فلزي، شركت آكام فلز و شركت سوليران

 شركت بسيار موفق و حتي فراتر از تصور و پيش بيني 4اجراي طرح  در اين    بدون هيچ اغراق و مبالغه بايد گفت 

ها نشان دادند و استقبالي كه كاركنان آنها از اجراي طرح به عمل توجهي كه مديران اين شركت. كارشناسان بود

دلسوزانه، صميمانه  آمادگي و حتي اشتياق  وافر به مشاركت " محيطهاي كاري ما نيز كامال"آوردند ثابت كرد كه اوال

 روش اجراي سيستم ارائه پيشنهاد كه براي ايران "و داوطلبانه در كارها و مسائل محل كار خود را دارند و ثانيا

،ص1375دمينگ، ( مناسب و منطبق با واقعيات موجود است "انتخاب و طراحي و تدوين شده، روشي كامال

282-281 .(

هاي قابل ان اقدام به اجراي سيستم پيشنهادات نمود كه تاكنون با موفقيت، شركت كنتورسازي اير1368   در سال 

 شركت و سازمان 100امروزه در بيش از . ها به تفصيل آورده شده استكه اين  موقعيت. اي روبرو گرديده استتوجه

يت اين واحدها از ايده  در زمينه صنعت و توليد فعاليت دارند، سيستم پيشنهادات به اجرا در آمده و مدير"كه عمدتا

. شوندمند ميها، نظرات و ابتكارات كاركنانشان در حل مسائل و مشكالت مربوط به سازمان و شركت خودشان بهره

سازي نظام مديريت هاي توليدي، خدماتي، و آموزشي در كشور اقدام به پيادههاي اخير، برخي از سازماندر سال

در تمامي مواردي كه به پشتيباني مديريت عامل همراه بوده است . اندهادات نمودهمشاركتي به روش سيستم پيشن

تر كاهش جويي، كاهش هزينه، افزايش سودآوري و از همه مهمدستاوردهاي چشمگيري مانند افزايش كيفيت، صرفه

اد رقابت سالم، ايجاد انگيزه، افزايش رضايت شغلي، احساس مسؤوليت ، ايج. وابستگي را به دنبال داشته است

هاي شركت. برقراري الفت و محبت در بين كاركنان و مديران از ديگر دستاوردهاي اين نظام مديريتي بوده است

اي شيراز، نفت بهران، واگن پارس، صنايع الكترونيك ايران و موتوژن تبريز، رادياتور ايران، كنتورسازي، برق منطقه

پتروشيمي سازي ايران خودرو، كارخانجات كاشي و سراميك سعدي ،انه اتوبوسسازي ايران، كارخايران كاوه، كمباين

ها و سازي اين نظام در شركتاند، پياده اين نظام را تجربه و اجرا نموده…رازي و پتروشيمي شيراز، دانشگاه يزد، و

.وري شده استهاي فوق باعث افزايش چشمگير راندمان و بهرهسازمان

ن نظام، فكر كردن و ايده دادن تنها متعلق به يك گروه خاص نخواهد بود، بلكه به صورت فراگير بكارگيري ايبا

وري سازمان عملي و قابل استفاده باشد از يعني همه افرادي كه به پيشنهادها در جهت افزايش بهره. آيددرمي

شود و به نحو ه شده، قدرداني ميپيشنهاددهنده يا پيشنهاددهندهگان با توجه به نتايج حاصل از پيشنهاد اراي

) .4، ص1382عليپوريان،(گردندميمناسبي تقدير
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٦

مزاياي سيستم پيشنهادها

ها و شركتها و همچنين جوايز نقدي كه    اجراي اين سيستم عالوه برصرفه جويي كه از نظر اقتصادي نصيب سازمان

رقابل اندازه گيري با معيار پول را نيز در بردارد كه اهم نمايد، نتايج درخشان و غينصيب ارائه كنندگان پيشنهاد مي

: آيدآن در ذيل مي

.پذيريوري و فرهنگ مسؤليت افزايش فرهنگ بهره-1

. افزايش كيفيت كاال و خدمات سازمان-2

.  افزايش درجه تعهد سازماني، تعلق و وفاداري اعضا به سازمان-3

. و شنود سازماني ايجاد فضاي مساعد و هدفدار جهت گفت -4

.  تسهيل دستيابي به اهداف سازماني-5

. امكان تمايز افراد كارآمد از غير كارآمد در سازمان-6

.  كاهش مقاومت در مقابل تغيير-7

.  تسهيل و تقويت ارتباطات سازماني و گردش اطالعات-8

. هاي سازمانگيري ارتقاء سرعت و كيفيت فرآيند تصميم-9

.ايت شغلي افزايش رض-10

.در سازمان) هم افزايي( ايجاد سينرژي -11

. ايجاد احساس مشترك در محيط كاري-12

هاي هاي جمعي و طرح استفاده از حداكثر توان كاركنان در نوآوري و به كاراندازي قوه ابتكار و خالقيت-13

.ابداعي

. هاي كاري تقويت و تحريك كاركنان جهت قبول مسؤليت در محيط-14

. ايجاد رغبت در كار گروهي-15

.  كاري و غيبت و تأخير كاهش تعارضات، شكايات، كم-16

.هاي اداريهاي توليد و هزينه كاهش ضايعات و هزينه-17

. بهبود شرايط ايمني، وضعيت نگهداري و تعميرات ماشين آالت-18

.  ارايه فرصت ابراز شخصيت به افراد-19

.ركنان و مديريت همسويي بين اهداف كا-20

، 1375مركز توسعه فرهنگ مشاركت، (گيري  سهيم شدن كاركنان در اعمال قدرت و اختيار تصميم-21

).17ص
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٧

) پيشينه تحقيق(سابقه تحقيقات و مطالعات قبلي 

   بررسي پيشينه تحقيقات و مطالعات علمي مربوط به موضوع تحقيق، بيانگر آن است كـه از سـالهاي آغـازين دوره          

هاي زيادي در موضوع مشاركت و مديريت مشاركتي انجام شده است و بـه دليـل كثـرت           وغ انقالب صنعتي بررسي   بل

تحقيقات و مطالعات انجام شده و عدم امكان پرداختن به تمامي آنها در پايان نامه، تنها به مطالعـات انجـام شـده از                        

. شود به بعد اكتفا مي90دهه 

) تحقيقات و مطالعات انجام شده در خارج از كشور و ب) الف: ه تحقيق به دو بخش   براي سهولت مطالعه، پيشين

. شودتحقيقات و مطالعات انجام گرفته در داخل كشور تقسيم مي

1تحقيقات و مطالعات انجام شده در خارج كشور) الف

هاي شغلي تي و نگرشبررسي رابطه بين مديريت مشارك« در مقطع دكتري، تحقيق 1995در سال 2»عبدالمحمد«ـ 

هاي شغلي، رضايت شغلي، تعهد سازماني، استقالل، مشاركت و ارتقاء را انجام داد و منظور محقق از نگرش» كاركنان

شود ولي هاي شغلي ميشغلي بوده است و نتيجه تحقيق نشان داد كه مديريت مشاركتي موجب افزايش نگرش

).Abdulmohammad, 1995(اركت در اين رابطه مؤثر هستندفرهنگ سازماني، ساختار و نوع برنامه هاي مش

مديريت مشاركتي را » مديريت مشاركتي و توانمندسازي كاركنان« با انجام تحقيق 1993در سال 3»آيرين سوفيا«ـ

دهد كه يك نگرش  تلقي كرده و به طوركلي نتايج اين تحقيق نشان مي90بعنوان يك استراتژي اجرايي براي دهه

كاربرد مديريت مشاركتي در سازمانها وجود دارد ولي بين ميزان تمايل به مديريت مشاركتي  واي بهنهبيناخوش

هاي شخصيتي مديران، تفاوت معناداري وجود داردكارگيري آن، به دليل شرايط محيطي و ويژگيبه

 )1993،Sophia.(

وري و ي گروهي و مديريت مشاركتي بر بهرهگيرتأثير تصميم« مطالعه 1991در سال 4»بارتلت روبرت اورين«ـ 

را انجام داد و نتايج تحقيق وي، نتايج حاصل شده از ساير تحقيقات » رضايت شغلي در صنايع خدماتي كلورادو

گيري هاي تصميممشابه را نيز مورد تأييد قرار داد و نتايج به دست آمده حاكي از آن بود كه با اجراي تكنيك

).Orin, 1991(يابدوري و رضايت شغلي كاركنان صنايع خدماتي افزايش ميهمشاركتي، ميزان بهر

 توليدكننده لوازم اداري 120وري سازمان در بررسي رابطه بين مديريت مشاركتي و بهره« تحقيق 1995ـ در سال 

سازمانهايي :  آمدها نتايج زير بدستانجام گرديد و بعد از آزمون  فرضيه5»ميكائيل هينن«توسط » ايالت ميشيگان

مديران، جديد بودنوريشان بيشتر شده و بين ميزان آموزشبرند بهرهكه سبك مديريت مشاركتي را به كار مي

 هاي  موجود در مركز اسناد و مدارك علمي cd عمده مطالب آورده شده در اين بخش از طريق منابع الكترونيكي؛ يعني -1
هاي نامهسايت خالصه پايان(www.UmIproquest Digital Dissertations.comايران و يا از طريق آدرس اينترنتي 

.به دست آمده است) خارجي
٢- Abdulmohammad
٣- Irene Sophia
٤- Robert Orin
٥- Michael Heenan
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جديد بودن سازمان با بكارگيري سبك مديريت مشاركتي رابطه مستقيم وجود دارد ولي بين كوچك بودن مديران و

).Heenan, 1995(اي مشاهده نشدهاندازه سازماني و كاربرد مديريت مشاركتي رابط

1990در سال 1»سوزان آيولت«توسط » بررسي و مطالعه تأثير مديريت مشاركتي بر روحيه كاركنان«ـ تحقيق 

ها به اين نتيجه رسيد كه كاركنان با اجراي مديريت مشاركتي موافق انجام شد و محقق بعد از تجزيه و تحليل داده

 ).Ault،1990(  مشاركتي در ارتقاء روحيه و موفقيت آنها مؤثر است بوده و اتخاذ رويكرد مديريت

ها و بررسي تأثير مديريت مشاركتي بر توسعه و تقويت ايده« تحقيقي با عنوان 2»رايت والريم«، 1990ـ در سال 

ظام مديريت انجام داده و به اين نتيجه رسيد كه كاربرد ن» نظرات كاركنان شركت تلويزيوني در كاليفرنياي جنوبي

). Valeriem, 1990(آورد كه نظرات و عقايد خود را ابراز نمايندهايي را براي كاركنان فراهم ميمشاركتي فرصت

ريزي استراتژيك و رضايت بررسي رابطه بين مديريت مشاركتي در بستر برنامه« تحقيقي با عنوان 3»كيمهيسون«ـ 

ها نشان داد كه بين مديريت نتايج حاصل از آزمون فرضيه. ام داد انج2002را در سال » شغلي در مؤسسات محلي

شغلي رابطه معناداري وجود دارد و از طريق مشاركت درريزي استراتژيك مشاركتي با رضايتمشاركتي و برنامه

نقشها ريزي استراتژيك، كاركنان درك دقيقي از اهداف استراتژيك خواهند داشت و ميزان تعارض و ابهام در برنامه

.)Soonhee Kim, 2002: 231-235(هاي استراتژيك كمتر خواهد شد در زمان اجراي برنامه

 در دانشـگاه    4»جيمـز كالرنـس   «توسـط   » بررسي ابعاد ميان فرهنگي مديريت مشـاركتي      « تحقيق   1991ـ در سال    

كشورها در ترجيح و انتخاب هاي بين فرهنگي برخي در اين تحقيق به بيان تفاوت. اوهايو در مقطع دكتري انجام شد

هـاي مـورد مطالعـه، مـديريت     تمـامي  فرهنـگ  . مديريت مشاركتي به مديريت غير مشاركتي پرداختـه شـده اسـت           

داده و تفاوت موجـود در شـكل يـا انـواع زيرسيسـتمهاي مـديريت                هاي مديريتي ترجيح    مشاركتي را به ساير سبك    

). Clarence, 1991(ود شمشاركتي است كه در هر فرهنگي به كار برده مي

 به بررسي نگرش مديران قبرسي نسبت به مديريت مشاركتي و مقايسه آن با 1993 در سال 5»باني و كاتسونوتوس«ـ

داد كه مديران قبرسي در زمينه كفايت و آمادگي اند و نتايج به دست آمده نشان نگرش مديران يوناني پرداخته

ها و اعمال نظارت دروني نسبت به مديران يوناني، نمره باالتري به دست گيريزيردستان براي مشاركت در تصميم

اما مديران قبرسي در مقايسه با همتايان يوناني خود از لحاظ تقسيم اطالعات بين خود و كاركنانشان نمره . آوردند

هاي تأثيرگذار در كمتري به دست آوردند و ميزان تحصيالت، سن، پست و مقام اداري مديران قبرسي از جمله متغير

). Banai & Katsounotos,1993:24-26(نگرش آنان به مديريت مشاركتي بوده است 

١- Susan Ault
٢ - Wright Valeriem
٣- Soonhee Kim
١- James Clarence
٢- Banai &Katsounotos
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گيري تصميمبررسي تأثير ميزان تمايل مديران مياني در كاربرد«، تحقيق 2002 در سال 1»جيلنسادواردز«ـ 

ميزان تمايل به ترك خدمت مديران روي مشاركتي با توجه به حمايت مديران عالي شركت از اين شيوه مديريت بر

هاي مشيها نشان داد هر چقدر بين خطرا انجام داد و تجزيه و تحليل داده» مياني در بندر سياتل و واشنگتن

گيري گيري و تمايل مديران مياني براي اعمال تصميممديريت عالي در حمايت از مشاركت كاركنان در تصميم

 ,Jay(شته باشد، ميزان تمايل به ترك خدمت مديران مياني كمتر خواهد شدمشاركتي هماهنگي زيادي وجود دا

2002 .(

 بررسي ميزان مشاركت كاركنان و فعاليتهاي مديريت منابع انسـاني           " تحقيقي با عنوان   2»بي.ال.تري اچ واگار و ال    «ـ

و به ايـن نتيجـه رسـيدند     انجام دادند 2003 را در سال " سازمان بخش خصوصي و دولتي آتالنتيك كانادا     1000در  

هـاي كنتـرل كيفيـت، كيفيـت     حلقـه : هاي مشاركت از جملـه هاي مديريت منابع انساني و برنامه كه از لحاظ فعاليت   

هاي حل مسأله در ميان كاركنان نمونه آماري تفاوتهاي        هاي كاري، مديريت كيفيت فراگير و گروه      كاري، گروه زندگي

 & Wagar (انـد  درصد بيشترين ميزان كـاربرد را داشـته  48هاي حل مسأله با اي وجود دارد و گروهقابل مالحظه

LL.B,2003: 1-3.(

مطالعات و تحقيقات انجام شده در داخل كشور) ب

در شركت هاي مخابرات  بررسي نظام پيشنهادها و تأثير آن بر خالقيت و نوآوري به فريبا بياني وسماعيل پور ارضا-

 اجراي نظام پيشنهادها به عنوان زمينه شكل گيـري        ازمي توان    پرداخته و نتيجه گرفتند كه       استان گيالن و اصفهان   

).  1382،  بياني وسماعيل پورا (فرهنگ نخبه پروري و مؤثرترين روش حل و فصل مسائل سازمان بهره برد

و ا پيشنهادهنظامي ي اجراهاي دولتي استان يزد از نحوهميزان رضايت كاركنان سازمانو همكارانش، باصولي -

 در مذكوراجراي نظام داده و نتيجه گرفتند كه قرار  مورد بررسي راهاي مرتبطميزان اثربخشي اين نظام در مولفه

.)1382ران، و همكاباصولي  ( رضايت مطلوب كاركنان را به همراه نداشته استفوقهاي سازمان

 مشاركتي به روش سيستم پيشنهادات در افزايش رضايت شغلي اساتيد دانشگاه مديريتنقش عليپوريان ژيال-

 ميزان -الف: آورد بدست  راو نتايج زير. نمودبررسي نفر از اساتيد آن دانشگاه 130 بر روي 1377در سال  راالزهرا

اركتي در گروهها و دانشكده هاي دانشگاه الزهرا متفاوترضايت شغلي اساتيد و بكاركيري روش مديريت مش

.  با افزايش رضايت شغلي ، ميزان غيبت ، تاخير ، كم كاري و جابجايي اساتيد كاهش مي يابد-ب. مي باشد

و اساتيدي » نحوه مديريت مدير « و » ماهيت كار «  اساتيدي كه از شغل خود راضي بودند رضايت خود را به -ج 

 مديران بعضي -د. نسبت مي دادند» نحوه مديريت مدير «  خود ناراضي بودند نارضايتي خود را فقط به كه از شغل

).7، ص 1382عليپوريان، (كردنداستفاده مي» سيستم پيشنهادات« از گروههاي آموزشي دانشگاه الزهرا دقيقاً از روش

٣- Edwards Lance Jay
٤-Terry H. Wagar & LL.B 
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زان مشاركت اعضاي هيأت علمي در فرآيند بررسي مي" تحقيقي با عنوان 1373  ناهيد پايبان در سال -

دانشگاه صنعتي شريف و :  انجام داد و به نتايج زير دست يافت"هاي صنعتي شهر تهرانگيري مديران دانشگاهتصميم

ها بوده و به سمت مشاركتي شدن تمايل  مشاركتي در تمامي زمينه"گيري تقريبااميركبير داراي فرآيند تصميم

مشاركتي در _گيري فرديلم و صنعت ايران و خواجه نصيرالدين طوسي نيز داراي فرآيند تصميمدارند و دانشگاه ع

). 7، ص 1382عليپوريان، (اند ها بودههمه زمينه

 بررسي و مطالعه نظـام مـديريت مشـاركتي در دفتـر     " با انجام تحقيقي تحت عنوان      1378 شرافت شاپور در سال      -

:  تالش كرده تا به سؤاالت زير پاسخ دهد"گوي مناسبمركزي وزارت كشور و ارائه ال

هاي اجرايي نظام مديريت مشاركتي با   موانع  و ضعف    -2 عوامل مؤثر بر اجراي نظام مديريت مشاركت كدامند؟ و           -1

).124، ص 1378شرافت، (توجه به مباني ارائه شده كدامند؟ 

وري، شاركتي از طريق سيستم پيشنهادها بر افـزايش بهـره   بررسي تأثير اجراي نظام مديريت م" تحقيقي با عنوان    -

 انجام شد و نتـايج حاصـله نشـان داد كـه             1378 توسط حميد رضا كريمي در سال        "اي فارس در شركت برق منطقه   

كريمـي،  (وري و رضايت شغلي رابطه معنـاداري بـوده و در جهـت مثبـت اسـت                  رابطه نظام مشاركت با افزايش بهره     

1378 .(

بررسـي نقـش    «  در شركت توليدي تيزرو تحـت عنـوان          1374قيقي كه توسط حسين اسالمي پور در سال         در تح -

: انجام داد ، نتايج زير بدست آمد » مديريت مشاركتي در افزايش كارايي و خالقيت كاركنان 

. اجراي مديريت مشاركتي موجب افزايش كارايي نيروي كار مي گردد -

. موجب افزايش صرفه جويي در هزينه ها و كاهش ضايعات مي شود اجراي مديريت مشاركتي -

.)7، ص 1382عليپوريان،  ((اجراي مديريت مشاركتي موجب افزايش خالقيت نيروي كار مي شود-

دهد كه در اكثريت اين تحقيقات، مديريت مشاركتي و فنون آن به عنوان شده نيز نشان مي   مرور تحقيقات انجام

در نظر گرفته شده و رابطه آن با ساير متغرها و ابعاد سازماني مورد بررسي و سنجش قرار گرفته است متغير مستقل 

و در خصوص  نظام پيشنهادها و رابطه آن با ابعاد مورد نظر اين تحقيق، تحقيقات مستقيم و كامال مرتبطي انجام 

، لذا بر اين اساس، تحقيق حاضر به نشده است و غالب مطالعات در زمينه سيستم مديريت مشاركتي بوده است

كاري و بهبود كفيت ارايه خدمات در منظور سنجش رابطه بين نظام پيشنهادها و ابعاد رضايت شغلي، انگيزش

. بر توزيع كاال و خدمات وزارت بازرگاني انجام شده استسازمان بازرسي و نظارت
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يي ابزارروش شناسي تحقيق و ابزارهاي گردآوري اطالعات و پايا

   تحقيق حاضر يك تحقيق توصيفي است كه از جهت روابـط بـين متغيرهـا  از نـوع همبسـتگي، از نظـر مطالعـات         

گامهاي زير كـه شـامل   .  و با توجه به مباني نظري و عملي از نوع مطالعات كاربردي است1»پيماشي«محيطي از نوع    

آوري اطالعـات، تجزيـه و تحليـل اطالعـات و     قيق، جمع تعريف و بيان مسأله، تدوين فرضيات و سؤاالت و اهداف تح          

. باشد، در انجام تحقيق طي شده استگيري و ارائه پيشنهادات ميها و در نهايت نتيجهآزمون فرضيه

كتب،  (offlineو  ...) اينترنت و    (Onlineمنابع اطالعاتي   (اي و سندي  آوري اطالعات از روش كتابخانه       براي جمع 

. ، پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است      ...))ها، اسناد و ساير مدارك و       cdها،  نامهاالت، پايان ها، مق گزارش

 بر روش پرشسنامه استوار بوده كـه بـه دليـل اهميـت آن بـه                "روش ميداني گردآوري اطالعات تحقيق حاضر عمدتا      

. پردازيمتوضيح ابعاد، محتوي و خصوصيات فني پرسشنامه تحقيق مي

: پرسش هاي پيمايشي اين پژوهش از نظر محتواي كل به دو دسته تقسيم مي شوند

2 پرسشهاي جمعيتي-1

3نگرشي يا فكري پرسشهاي-2

 پرسش اول در خصوص مشخصات عمومي پرسنل مي باشد كه بيانگر اطالعات جمعيتـي افـراد                 8   در اين تحقيق،    

، يا ادراكات پاسخ دهندگان نسبت بـه يـك موضـوع خـاص              است پرسشهاي نگرشي نيز بدنبال كشف ديدگاه، نظرات       

در بيشتر پيمايشهاي سازماني اين نوع پرسشها ديده مي شود، كه دليل استفاده گسترده از ايـن پرسشـها، تـا                     . است

. توان از پرسش نگرشي استفاده كردحدي ناشي از اين حقيقت ا ست كه درباره هر موضوع مربوط به سازمان مي

تر و همچنين آگاهي از نظرات و پيشنهادات كاركنان، دو مورد سؤال بـاز نيـز       راي دريافت اطالعات تكميلي      ضمناَ ب 

برداري قرار گرفتـه  گيري و پيشنهادات موردبهره طراحي گرديد كه پاسخهاي ارائه شده در اين زمينه در بخش نتيجه           

. است

هاي اساتيد راهنما و مشاور و اسـتفاده        الوه بر رعايت راهنمايي   ع،گيري تحقيق براي بررسي اعتبار و روايي ابزار اندازه      

هاي علمي، از نظرات معاونين و مديران سازمان و دانشجويان دوره دكتـرا نيـز در بررسـي روايـي صـوري يـا          از روش 

. ظاهري پرسشنامه استفاه شده است

يشي توزيع گرديد كه ميزان پايايي آن از  پرسشنامه به صورت آزما34براي انجام پيش آزمون در اين تحقيق، تعداد 

 درصد حاصل شد كه بيانگر پايايي بسيار باالي 85 و با استفاده از فرمول آلفاكرونباخ، عدد spssطريق نرم افزار 

. پرسشنامه بود

١- Survey
٢- Demographic Questions           
٣- Attitudinal Questions
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يايي آن    پژوهشگر بر اساس نتايج پيش آزمون، برخي اصالحات الزم را در ابزار سنجش بوجود آورد، تا به روايي و پا

هاي نهايي تحقيق، يكبار ديگر از طريق فرمول آلفاكرونباخ، پايايي پرشسنامه بيفزايد، البته با گردآوري پرسشنامه

. درصد شد كه بيانگر پايايي عالي پرسشنامه است92مورد سنجش قرار گرفت كه ميزان آلفا 

گيريجامعه و نمونه آماري تحقيق و روش نمونه

يق ، كليه كاركنان حوزه ستادي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كـاال و خـدمات بـا                        جامعه آماري تحق  

باشد، از آنجا كـه دسترسـي بـه كـل جامعـه آمـاري،                نفر مي  220باشد، تعداد اين افراد     تحصيالت ديپلم و باالتر مي    

بـا  . گيـري اسـتفاده شـده اسـت       از  نمونه  ... جويي در امكانات مالي و زماني تحقيق و       امكانپذير نبوده و به دليل صرفه     

 نفر به عنوان نمونه آماري انتخـاب و پرسشـنامه مربـوط      154بندي تصادفي تعداد    گيري طبقه استفاده از روش نمونه   

.آنها توزيع گرديده استبين 

: فرضيات تحقيق

.باشد   تحقيق حاضر مشتمل سه فرضيه به شرح زيرمي

.ت شغلي كاركنان رابطه معناداري وجود دارد بين نظام پيشنهادها و رضاي-1

. بين نظام پيشنهادها و انگيزش كاركنان رابطه معناداري وجود دارد-2

. بين نظام پيشنهادها و بهبود كيفيت ارائه خدمات توسط كاركنان سازمان رابطه معناداري وجود دارد-3

هاي تحقيقتحليل اطالعات و آزمون فرضيه

بدين . ها استفاده شده استز آمار توصيفي و آمار استنباطي براي توصيف و تجزيه و تحليل داده   در تحقيق حاضر ا

شناختي تحقيق شامل جنسيت، سن، وضعيت تأهل، معني كه در بخش نخست، پس از بررسي متغيرهاي جمعيت

آمار توصيفي متغيرها سابقه كاري و مدرك تحصيلي، عنوان پست سازماني، حوزه فعاليت و نوع استخدام به بررسي 

شامل ميانگين، نمونه، مد، انحراف معيار و واريانس پرداخته شده و سپس در بخش بعد؛ يعني در تحليل استنباطي 

به بررسي همبستگي بين متغيرهاي تحقيق » اي اسپيرمنآزمون همبستگي رتبه«ها، ابتدا با استفاده از يافته

به بررسي ميزان هر يك از ابعاد متغيرهاي تحقيق پرداخته شده » ايجملهآزمون دو «پرداخته، سپس با استفاده از 

.پردازيمكه در اينجا تنها به نتايج حاصل از آزمون اول مي. است

 نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن-الف 

ز ميـزان آن    اي اسپيرمن يك آزمون معروف ناپارامتريك به منظور بررسي وجود ارتباط و ني               آزمون همبستگي رتبه  

 بر اين اساس است كه همبستگي معناداري بـين          .Hدر اين آزمون فرض صفر      . شودبين دو متغير كيفي استفاده مي     

.كند وجود همبستگي معنادار بين دو متغير كيفي را بيان ميH1دو متغير وجود ندارد و فرض مقابل يا فرض 

شود كه در صورتيكه    شود و اين طور استنباط مي     يسه مي مقا% 1   در تحقيق حاضر سطح معناداري با ميزان خطاي         

توان گفت كه مي رد شده يا اين  .H درصد  فرض     99سطح معناداري كوچكتر از ميزان خطا باشد، در سطح اطمينان           
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نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش در جـدول زيـر آورده            . شود و بين دو متغير رابطه وجود دارد        رد نمي  H1كه  

.شده است

هاي تحقيق خالصه اطالعات آماري آزمون فرضيه-1جدول 

متغير وابستهمتغير مستقلشماره فرضيه
سطح

داريمعني

ميزان 

همبستگي

نتيجه

آزمون

0Hرد000/0476/0رضايت شغلينظام پيشنهادهااول

0Hرد000/0433/0انگيزش كارينظام پيشنهادهادوم

0Hرد000/0635/0خدماتت ارايه بهبودكيفينظام پيشنهادهاسوم

بحث و نتيجه گيري

ايم، اين بود كه آيا بين بكارگيري و اجراي نظام    آنچه كه ما در اين تحقيق در پي مطالعه و بررسي آن بوده

داري وجود دارد يا خدمات  همبستگي معناپيشنهادها  و ابعاد رضايت شغلي انگيزش كاري و بهبودكيفيت ارايه 

:هاي پژوهش به شرح زير مورد بررسي قرار قرار گرفته است؟ با توجه به موارد مطروحه، يافتهخير

.اي اسپيرمنهاي پژوهش با توجه به نتايج آزمون همبستگي رتبهيافته) الف

.بندي پاسخ سؤاالت باز پرسشنامههاي پژوهش با توجه به جمعيافته) ب

هـا و مـرور ادبيـات نظـري         هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليـل داده        زمونآ حاصل از    بر اساس نتايج  در اين بخش        

:تحقيق و هدف تحقيق تنها به نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن اشاره مي شود

 درصد، ميزان همبستگي مشاهده شده بين متغيرهاي نظام پيشنهادها و انگيزش كاري در فرضيه 99 در سطح اطمينان -

دهد كه تغييرات ه حاكي از وجود يك رابطه مستقيم بين متغيرهاي ياد شده است و نشان ميباشد ك مي433/0مذكور 

.  درصد در گرو اعمال نظام پيشنهادها است43در انگيزش كاري كاركنان به ميزان تقريباً 

 ارايه  درصد، ميزان همبستگي مشاهده شده بين متغيرهاي نظام پيشنهادها و بهبود كيفيت99 در سطح اطمينان -

باشد كه نشان دهنده وجود رابطه مستقيم بين متغيرهاي ياد شده است و نشان  مي635/0خدمات در فرضيه چهارم 

.  درصد در گرو اعمال نظام پيشنهادها است63دهد كه تغييرات در بهبود كيفيت ارايه خدمات به ميزان تقريباً مي

 شده بين متغيرهاي نظام پيشنهادها و رضايت شغلي كاركنان  درصد، ميزان همبستگي مشاهده99 در سطح اطمينان -

دهد كه تغييرات باشد كه بيانگر وجود رابطه مستقيم بين متغيرهاي ياد شده است و نشان مي مي476/0در فرضيه پنجم 

 درصد در گرو اعمال نظام پيشنهادها  است47در رضايت شغلي كاركنان به ميزان تقريباً 
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 و سازمانهاي مشابهكاربردي براي سازمان مورد مطالعهپيشنهادهاي

هـا و مـرور ادبيـات نظـري تحقيـق،           هـاي مـورد اسـتفاده در تجزيـه و تحليـل داده            آزمون حاصل از    بر اساس نتايج  

:شودپيشنهادات زير، در سطح كاربردي براي سازمان مورد مطالعه ارايه مي

پـيش بـه    بـيش از   در قالب فرضيات تحقيق حاضر، بايستيابعاد مورد نظرونظام پيشنهادها  ييد رابطه أنظر به ت -1

تقويت و اصالح نظام مشاركت و بهبود روشهاي آن در قالب يك برنامه مهندسـي مجـدد در سـازمان مـورد مطالعـه                      

.پرداخته شود

العـه، آشناسـازي    ري و بـالتبع در سـازمان مـورد مط         ادر راستاي ايجاد بستر فرهنگي براي مشـاركت در نظـام اد           -2

.شودكاركنان با فلسفه مشاركت و روشهاي آن از طريق ارائه آموزشهاي الزم به آنان پيشنهاد مي

 مجدد در سازمان مورد  مهندسيبايست يك برنامهبه منظور بسترسازي هر چه بهتر فرهنگي براي مشاركت مي-3

. مشاركتي طراحي گرددمطالعه صورت پذيرد كه در آن ساختار سازماني متناسب با شيوه

 و هـاي مشـاركت جويانـه در سـازمانها اگـر بـدون مطالعـات           له توجه داشت كه اجراي برنامه     أبايستي به اين مس   -4

مشـاركت  ريزيهاي اصولي باشد ممكن است بـه شكسـت بينجامـد چـرا كـه در غيـر اينصـورت ممكـن اسـت                       برنامه

بري، اتالف وقت، ايجاد رقابت ناسـالم ميـان پرسـنل و          هزينهاي همچون اخالل در نظم سازمان،       كاركردهاي منفي 

 را به دنبال داشته باشد لذا الزمست قبل از پياده سازي نظام مشاركتي با افراد صاحبنظر در اين خصوص مشاوره         …

يـا  پيشنهاد اينست كه قبل از پيـاده سـازي نظـام جـامع مشـاركت و         اير سازمانها نيز     س  اين سازمان و   در. بعمل آيد 

مده و نيز امكـان سـنجي  عمل آه  از تجربيات و الگوهاي مشاركتي سازمانهاي موفق داخلي استفاده ب   توسعه آن حتماً  

 و كاربرد سيستم پيشنهادات صورت گيرد كه خوشبختانه اين مسأله در نمونه آماري انجام پياده سازي نظام مشاركت

.شده است

 نظام مشاركتي به عنوان يكي از مهمترين پيش شرطهاي موفقيت نظام اعتقاد و حمايت مديريت ارشد سازمان از-5

.بايست قبل از هركاري اين اعتقاد و باور به كارايي اين نظام در مديريت عالي سازمان بوجود آيدمزبور است، لذا مي

صـادي و مـالي   ، زمينـه هـاي الزم اقت   و نظام پيشنهادها همچنين پيشنهادمي شود قبل از اجراي نظام مشاركتي  -6

.با وقفه و مشكل مواجه نشودبراي اجراي موفقيت آميز اين نظام فراهم گردد تا در هنگام اجرا

شود به پيشنهادهاي مورد قبول پاداشهاي مناسب و به موقع داده شود و دراهداء جـوايز و پاداشـهاي                   توصيه مي -7

.رساند تثبيت مشاركت كمك مياين كار به استمرار و. مربوط به پيشهادات عدالت اجرا گردد

اي به پيشنهاد دهنده بـه      كنندهاي مورد قبول واقع نشد بايد داليل قابل قبول و قانع          دهنده اگر پيشنهاد پيشنهاد   -8

.    دليل رد پيشنهادش ارايه شود

 منجـر بـه   گردد مديران در مورد تصويب پاداش براي آن دسته از طرحهاي مشـاركتي كاركنـان كـه       پيشنهاد مي -9

شود با گشاده دستي عمل كنند تا مانعي در راه توسعه   هاي قابل توجه يا تحصيل درآمد براي سازمان مي        يجويصرفه

.نظام مزبور ايجاد نشود

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

و قياس سنجيپنجمين كنفرانس ملي نظام پيشنهادها

١٥

 بدون آموزش كافي كاركنان و عدم بستر سازي مناسب براي اجـراي پيشـنهادات، سيسـتم پيشـنهادات موفـق                   -10

آموزش الزم به كاركنان داده شود و بستر الزم براي اجراي سيستم پيشنهادات فراهم نخواهد شد لذا توصيه مي شود  

 لزوم اعتقاد مديران به نظام مديريت مشاركتي و اعتماد كـافي مـديران بـه كاركنـان و نظـرات آنـان و       -11.   شود

.استقبال مديران از پيشنهادهاي كاركنان

. اندكه سيستم پيشنهادات را اجرا نموده  استفاده از تجربيات موفق سازمانهايي -12

و اعالم داليـل پزيـرش يـا عـدم     ) پيشنهادات تأييد شده يا رد شده(  ارايه بازخورد در خصوص هر نوع پيشنهاد –13

.پذيرش پيشنهاد

هاي انساني نظام مشاركت در سالهاي اولية اجرا به جاي توجه به صرفة اقتصادي و سودآوريتأكيد بر جنبه-14

 و  مند، فعال بـا روابـط عمـومي قـوي         تشكيل و سازماندهي دبيرخانة مركزي با مسئوليت دبير تمام وقت، عالقه          -15

قراردادن تشكيالت نظام مشاركت در نمودار رسمي سازمان زير نظر مدير ارشد

انجام تبليغات منظم و متناسب جهت پر رونق كردن نظام مشاركت-16

دن نظام مشاركت در سازمانثبات مديريت تا نهادينه ش-17

سپردن اجراي نظام به مديران رده اول سازمان و پشتيباني مدير اشد-18

بكارگيري يك نظام اطالعاتي منسجم، يكپارچه و مكانيزه به منظور آگاهي پرسنل از وضعيت پيشنهادها-19

شـود سيسـتم   ت پيشـنهاد مـي     با توجه به گسترش تكنولوژي اطالعـات و تسـريع فرآينـد ارتباطـات و اطالعـا                 -20

هـاي الكترونيكـي   هـاي مـذكور از شـيوه   پيشنهادات الكترونيكي مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به مزاياي سيستم  

). 208-205، ص1383حبيبي، (اقدام به دريافت پيشنهادات كاركنان نمود
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منابع و مأخذ

ياده سازي الگوي مديريت مشاركتي در شركت ارزيابي پ« ). 1382(اكبر؛ فرماني، انوشه  اسماعيلي، -

جهاد .  مجموعه مقاالت چهارمين همايش ملي نظام پيشنهادهاCD. »سهامي پتروشيمي تبريز 

.دانشگاهي دانشكده مديريت دانشگاه تهران

افـراد در   نظام پيشنهادها و تأثير آن بر خالقيـت و نـوآوري          «). 1382( فريبا   ،بياني؛  رضا،  سماعيل پور  ا -

 مجموعه مقاالت چهارمين    CD. »)مورد بررسي در شركت هاي مخابرات استان گيالن و اصفهان         (زمانهاسا

.جهاد دانشگاهي دانشكده مديريت دانشگاه تهران. همايش ملي نظام پيشنهادها

هاي ميزان رضايت كاركنان سازمان   «). 1382( محمدصالح   ، شرافت  و    ميرمحمد ، اسعدي ؛ مهدي ،باصولي-

 مجموعه مقاالت چهارمين همايش ملي نظـام        CD. »ي اجراي  نظام  پيشنهادها     ان يزد از نحوه   دولتي است 

جهاد دانشگاهي دانشكده مديريت دانشگاه تهران. پيشنهادها

بـا تاكيـد بـر سيسـتم        (، بررسي و تجزيه و تحليل رابطه بين مديريت مشاركتي         )1383( حبيبي، ليلي    -

نامـه كارشناسـي ارشـد، دانشـكده        پايـان . »ان بازرسي و نظارت   و اثربخشي كاركنان سازم   ) پيشنهادها

. مديريت دانشگاه تهران

مركز تحقيقات علمي   : تهران. نامه نويسي روش تحقيق با رويكردي به پايان     ). 1378( غالمرضا   خاكي،-

.كشور

.گي رسامؤسسه خدمات فرهن: تهران. ترجمه نوروز درداري. خروج از بحران). 1375(ادوارد  دمينگ، -

.مؤسسه خدمات فرهنگي: تهران. مديريرت مشاركتي ژاپني). 1373( درداري، نوروز -

: تهـران   . ترجمه علي پارساييان و محمـد اعرابـي       . مديريت رفتار سازماني  ). 1377(پي  . رابينز، استيفن  -

.دفتر پژوهشهاي فرهنگي، جلد ا

.مركز آموزش مديريت دولتي: تهران. و عملمديريت مشاركتي در تئوري ). 1378(رهنورد، فرج اهللا -

.25 و 24تحول اداري، ش » بررسي موانع مشاركت در نظام اداري ايران«). 1378(حسين  زارعي، -

حـوزه دفتـر    (طراحي سيستم پيشنهادات بهينه براي وزارت جهاد سـازندگي          ). 1380( زارعي، حسين    -

.ريت دانشگاه تهراننامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديپايان). مركزي

نامـه كارشناسـي    پايـان . الزامات نظام پيشنهادات براي نيل به اثربخشي      ). 1379( شيخ محمدي، مجيد     -

.ارشد، دانشگاه صنعتي اصفهان

و ) دفتـر مركـزي   (بررسي و مطالعه نظام مديريت مشاركتي در وزارت كشور        ). 1378( شاپور   شرافت،-

.ناسي ارشد، دانشكده مديريت دانشگاه تهراننامه كارشپايان. ارايه الگوي مناسب

.مركز آموزش مديريت دولتي: تهران. مشاركت در مديريت و مالكيت). 1372( طوسي، محمدعلي -
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بررسي نقش مديريت مشاركتي به روش سيسـتم پيشـنهادات در افـزايش             «). 1382( عليپوريان، ژيال    -

. قاالت چهارمين همايش ملـي نظـام پيشـنهادها         مجموعه م  CD» رضايت شغلي اساتيد دانشگاه الزهراء      

.جهاد دانشگاهي دانشكده مديريت دانشگاه تهران

. » نقش مديريت مشاركت جويانه در بهداشت رواني كاركنان        «). 1375( ويدا    ميركمالي، محمد و فالحي،    -

.14 شفصلنامه مديريت در آموزش و پرورش،

مقالـه ارايـه شـده در همـايش آذربايجـان      . »رات سيسـتمي تغيي« ). 1381( حسن    ميرزايي اهرنجاني،  -

. شوروي

 شـورايعالي اداري در خصـوص نظـام پـذيرش و بررسـي          15/12/1379 ط مورخ    430/13 مصوبه شماره    -

پيشنهادها

 در خصوص تخصيص اعتبارات ويژه براي اجراي تحـول در      20/1/1382مصوبه هيأت وزيران در تاريخ      -

نظام اداري

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

و قياس سنجيپنجمين كنفرانس ملي نظام پيشنهادها

١٨

-Abdulmohammad, Baksh (1995), “The relationship between participative 

management ”, http://wwwlib.umi.com/digital dissertations/
-Anchieta‚ Neila(1995). “ Participative Management ”. Journal F.r Qulity & 

Participation‚Vol.18‚Issue 5.

-Brewer‚ Ann M.(1996). “ Developing commitment between managers &

employees”. Journal of managerial psychology‚Vol .11 ‚No.4.

-Banai & Katsounotos(1993). “ Employee Empowerment “Sam Advanced 

Management Journal.
-Chung-huang‚Tung( 1997). “ The effect of participative management on

organizational performance: The case of taivan”. The international Journal of 
-Human Resource Management  8:5.

-Heenan, Michael (1995), “Participative management and productivity”, 

http://wwwlib.umi.com/digital dissertations/
- Clarence, James (1991), “ A  survey of dimentions of  cross-cultural participative 

management”, http://wwwlib.umi.com/digital dissertations/
-Jay, Edwards lance (2002), “Comparing the middle managers willingness to 

utilize participative decition-making with their firms support of participative 
management style”, http://wwwlib.umi.com/digital dissertations/
-Kim‚ Soonhee(2002). “ Participative Managemen & Job satisfaction : lesson for 

management leadership”. Public Adminstration Review. Vol.62‚No.2.

-Orin, Robert (1991), “The effect of participative decition-making on productivity 

and job satisfaction”,http://wwwlib.umi.com/digital dissertations/
-Robbins, Stephen (1995).“Organizational Behavior”. U.S.A: prentice Hall. 

International INC.
-Wagar‚TerryH.&Bill (2003). “ Employee Involvement & HRM in organizations of 

Canada”. Halifan‚ Novascotra B3H3C3.

-Wimalasiri, Jayanta S. & Kzmin, Alexander (2000). “ A Comparative Study Of 

Employee Involvement Initiatives In Hong Kong and The USA“ International 
Manpower, Vol .21, No.8.

- WWW. IRANDOC. AC. IR
- WWW. UMIproquest Digital Dissertations.com

www.SID.ir


