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پا در یک سازمان نو نظام پیشنهادها و ثباتصحیح براي استقرار  گام موثر چند
 در نظام پیشنهادها
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  مجري و دبیر نظام پیشنهادهاي نیروگاه حرارتی بیستون
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  چکیده
  

و مشارکت ایشان در بهره وري سازمان از مهمترین  فرآیندها و افزایش بهره وريپرسنل در بهبود  ستفاده از ایده و تفکراتامروزه ا
استقرار نظام پیشنهادها در تمامی سازمان به نوعی فراگیر شده است و کمابیش پرسنل نیز با این . ابزار هاي یک سازمان است

چگونگی  یا نحوه و چگونگی آن نیز موثر است؟ ازمان کافیست ؟استقرار نظام پیشنهاد در س فقط حال آیا. سیستم آشنا هستند
استقرار صحیح و شروع به کار حساب شده . استقرار نظام پیشنهاد ها پایه و شالوده مهم پویاي و کارآمدي یک نظام پیشنهادهاست

، افتادن در دام راه در سازماناسقرار نظام پیشنهادها شتابزدگی در  .نظام پیشنهادها رکنی اساسی در پویایی یک سازمان است
بنابراین .  د و در نهایت باعث رکورد آسیب پذیري و  سرخوردگی نظام پیشنهادها میشودحلهاي کلیشه اي و غیر موثر را در پی دار

دها براي یک سازمان نو پا در استقرار نظام پیشنهادها، نحوه استقرار و چگونگی بهره برداري از نظام پذیرش و بررسی پیشنها
  .پویایی و ثبات نظام پیشنهادها دارد در برداشتن گامهایی حساب شده و با برنامه و آگاهی کمک بسزایی

  
  :  کلمات کلیدي

  .فرهنگ سازي،  نظام پیشنهادهادر  سازمان نوپا، آیین نامه نظام پیشنهادها، ثبات نظام پیشنهادها، استقرار نظام پیشنهادها
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 مقدمه
تضـمینی محکـم بـراي ارتقـا      سازمان در گرو تعامل و مشارکت تمام پرسنل در تصمیم سازي هاي سازمان بـوده و پیشرفت و تعالی هر 

قطعا هیچ سیستمی عاري از ایراد نخواهد بود و از طرفی پرسنل نیز ، با تجربه و دلسوزي خود براحتـی قـادر   . اهداف آن سازمان میباشد
آن جا مشخص ترخواهد بود که نقاط ضعف سیستم براي پرسنل نمود بیشتري دارد کـه  اهمیت این مطلب از . به حل مشکالت میباشند

علت آنرا میتوان در تجربه سالیان متمادي کار وتالش آنان جست که این خود نیز راه حلی مناسب براي تمام کمبودهـا میتوانـد باشـد،    
تا عالوه بر خط مشی یاد شده به عنوان پلی بین مـدیران و پرسـنل   لذا با تکیه بر این مطالب، نظام پیشنهادها فعالیت خود را آغاز کرده 

بهبود فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و کسب مزایاي اقتصادي مهمترین اهـداف اسـقرار نظـام    . درجهت شکوفایی بیشتر سیستم باشد
  .پیشنهادها در یک سازمان است

پویـایی  . مهمترین پایه هاي نظام پیشـنهادها در هـر سـازمان اسـت    مبحث چگونگی شروع بکار نظام پیشنهادها در یک سازمان یکی از 
ازمانهایی بوده انـد کـه سـالیان سـال نظـام      چه بسیار س .چگونگی استقرار و شکل گیري آن در سازمان استنظام پیشنهادها وابسته به 

اند و از طرفی، هم پرسنل و هم سـاختار نظـام   پیشنهادها را در سازمان خود آغاز کرده اند ولی هنوز به نتایج ایده آل خود دست نیافته 
از طرفی دیگر سازمانهایی هستند که با فقـط چنـد سـال تجربـه در نظـام      . پیشنهادها دچار یاس و رکود نسبت به این سیستم شده اند

وال کـه چـرا چنـین    پاسـخ بـه ایـن سـئ    . پیشنهادها به اهداف و شاخص هاي باالیی دست یافته اند و ساختاري بسیار پویا و فعال دارند
بـا اسـتقرار    .اتفاقاتی را در سازمانهاي مختلف شاهد هستیم را میتوان در نحوه شروع بکار و اسقرار نظام پیشنهادها در یک سازمان یافت

نا صحیح نظام پیشنهادها در یک سازمان باورهاي اشتباهی در تفکرات و شخصیت سازمان نقش می بندد که زدودن آن مستلزم صـرف  
اجراي نظام پیشنهادها آسان است و زمینـه سـازي اجـراي آن     باورهاي اشتباهی از قبیل. و هزینه فراوان و مهندسی معکوس است زمان

ابتدا بایستی ویا  شامل تهیه آیین نامه ، نصب صندوق پیشنهاد و صدور اطالعیه شروع بکار نظام پیشنهاد و فراخوان ارائه پیشنهادهاست
نظـام پیشـنهادها بـراي سـازمانهاي     ویـا    ن وجود داشته باشد  و سپس اقدام به ایجاد نظام پیشنهادها نمـود فرهنگ مشارکت در سازما

و یـا   نظام پیشنهادها باعث پرتوقع شدن کارکنان می شـود  و صنعتی و یا خصوصی مناسب است و براي سازمانهاي دولتی کارآیی ندارد
ورد کـار  موضوعات مربوط به کارخود افراد جزو وظایف است و پیشنهادها در مو یا  نظام پیشنهادها نظامی براي دمکراسی سازمانی است

همگی در صورت استقرار ناصحیح نظام پیشنهادها شانس زیادي بـراي رشـد و تسـخیر فرهنـگ سـازمانی       سایر واحدهاي سازمان است
امـه در جهـت اسـتقرار نظـام پیشـنهادها در سـازمان       هایی حساب شده و با برنمبدست می آورند و براي فاصله گرفتن از آنها بایستی گا

 .برداشت
  
   
 تعاریف و مفاهیم پایه .1

عبارت است از هر گونه ایده و راهکاري که باعث حل مشکل و بهبود در فعالیت ها و فرآیندهاي موجود ، ارائه خدمات و بطـور  : پیشنهاد
ه تغییر و اصالح درجهت  بهبود در نحوه انجام وظایف سـازمانی  کلی منجر به هر گونه بهبودي دروضعیت شرکت گردد بطور کلی هرگون

 .هر فرد ، یک پیشنهاد تلقی می شود 
اجـراي پیشـنهادهاي    ،بررسی و اعالم نتیجه، ارائه و دریافت می است که طبق آن فرایندهایی براينظام پیشنهادها نظا :پیشنهادهانظام 

  .ی شوددر سازمان ایجاد م و پاداش دهی و انگیزش ،مصوب
  )افـراد /ارزیـابی عملکـرد واحـدها   ( گزارش دهی نظارتی و،  ترویجی، آموزشیمکانی است که براي انجام فعالیتهاي : دبیرخانه نظام پیشنهادها

  .ایجاد می شودمربوط به نظام پیشنهادها 
ایـن سـازمان ممکـن اسسـت خـود      . داردسازمانی است که به تازگی قصد استقرار نظـام پیشـنهادها را   : سازمان نوپا در نظام پیشنهادها

  .سازمانی با قدمت چندین ساله باشد اما تاکنون نظام پیشنهادها را در ساختار خود نداشته است
استقرار نظام پیشنهادها و اثـر بخشـی و کارآمـد بـودن آن کمـک      مجموعه قوانین و راهنمایی هایست که به : آیین نامه نظام پیشنهادها

 .میکند
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  ظام پیشنهاد ها در سازمان بصورت هدفمندشروع بکار ن .2
  

بی شک اگر براي شروع هر کاري پایه و اساس خوب و قدرتمندي ایجاد شود تمام امورات مربوط بـه آن کـار بـه خـوبی و روانـی پـیش       
ایـن  . اهـد داشـت  خواهند رفت و بالعکس چنانچه عجوالنه و بدون یک فونداسیون محکم پروژه اي آغاز شود نتیجه ایده آل را در بر نخو

ت اول  "مساله در خصوص استقرار و پویایی نظام پیشنهادها در سازمان نیز صادق است و همان ضرب المثل قـدیمی کـه میگویـد     خش
  .به خوبی در سیستم هایی که بطور معیوب استقرار یافته اند مشهود است " چون نھد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج

چنانچـه از شـروع بکـار نظـام پیشـنهادها      . م پیشنهادها مربوط به استقرار آن در فرهنـگ سـازمان میباشـد   بخش اعظمی از استقرار نظا
تعاریف، فرآیندها، سازماندهی و تبلیغات بطور نادرست انجام شود این مفاهیم در فکر و نگرش سازمان حکاکی میشوند و از بـین بـردن   

طوري که حتی بعد از سـالهاي سـال دیـد و نگـرش اشـتباه گذشـته نسـبت بـه         ب. آنها مستلزم گذشت زمان و فرهنگسازي زیادي است
به عنوان مثال در سازمانی که از روز اول نظام پیشنهادها بـه   .سیستم پذیرش و بررسی پیشنهاد در سازمان همچنان ادامه خواهد داشت

د گرفتن حق خود از سازمان را دارنـد مـدت هـا    عنوان وسیله اي براي پرسنل است که با فرستادن نفرات منتخب خود به کمیته آن قص
لذا بر طبق تجربیات موجـود سـازمانهاي جدیـد و یـا     . طول خواهد کشید تا مفهوم نظام پیشنهادي مدرن در آن سازمان جایگزین شود

بپیمایـد نسـبت بـه یـک     سازمانی که در ابتداي مسیر استقرار نظام پیشنهادها قرار دارد در صورتی که این مسیر را هدفمند و با آگاهی 
  . سازمان قدیمی که در حال تغییر است شانس بسیار زیادي دارد تا یک نظام پیشنهادهاي پویا داشته باشد

 پس از صدور مجوز اجرا از مدیر ارشد سازمان و اختصاص بودجـه بـراي پـروژه،     در یک سازمان که قصد استقرار نظام پیشنهادها را دارد
  .تواند پایه و شالوده محکمی براي استقرار و ثبات نظام پبیشنهادها داشته باشدبر داشتن این گام ها می

  ازمان و جمع آوري اطالعاتس شناخت فضايمطالعه،  - 1
  استفاده از خدمات مشاور و تجربیات سایر سازمانهاي مشابه  - 2
  تدوین یک آیین نامه متناسب با فرهنگ سازمانی و فرآیندهاي موجود  - 3
  براي ساختار نظام پیشنهادها ب اعضایی مناسبانتخا -4
  آموزش مستمر در سطوح مختلف -5
  آغاز به کار نظام پیشنهادها در سازمان همراه با فرهنگ سازي و تبلیغات -6
  استقرار مدیریت دانش و ایجاد بانک اطالعاتی -7
  و پایش شاخص هاي کلیدي خودارزیابی هاي مستمر -8

 
  زمان و جمع آوري اطالعاتاس يشناخت فضامطالعه،  -  3-1

ا کـه یـک سـازمان    رمسـیري   امطمئنـ . قبل از  انجام هر کاري مهمترین بخش جمع آوري اطالعات و شناخت فضاي سـازمان میباشـد  
ظام پیشنهادها طی میکند بسیار متفاوت تر از یک سـازمان کارگـاهی و    ن  ستادي با عده اي پرسنل با تحصیالت آکادمیک براي استقرار

بنابراین شناخت فضاي سازمان اولین گام . اد با سطوح تحصیالتی متفاوت در آنجا مشغول به کار هستندرا تولید است که مجموعه از افی
مان اول مطمئنـا جـوایز و پاداشـهاي غیـر نقـدي و معنـوي       زدر سا. در بخشی دیگر میتوان به بررسی نیاز هاي پرسنل پرداخت. میباشد

از طرف دیگر در سازمان دوم تایید شدن پرسنل توسـط سـطوح بـاالتر    . جوایز و پاداشهاي مالی خواهد داشت کارایی بیشتري نسبت به
نیازها و روحیات پرسنل، در سازمانهاي مختلف بر حسب وضعیت مالی و پرسنلی آن سازمان .. براي ایشان بسیار خوشایند تر خواهد بود

دم در استقرار نظام پیشـنهادها در یـک سـازمان مطالعـه و شـناخت فضـا و شخصـیت آن        بنابراین اولین ق. نیز طبعا متفاوت خواهد بود
  .سازمان و جمع آوري اطالعات میباشد
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 استفاده از خدمات مشاور و تجربیات سازمانهاي مشابه - 3-2
  

آمد به منظور توسعه نظام به منظور دستیابی به دستاوردهاي مطلوب که همان تدوین، استقرار و نگهداري سیاست هاي مناسب و کار
در طول . بی شک به تنهایی و بدون مشورت با افراد خبره در این زمینه نمی توان کار را بخوبی پیش بردمیباشد،  سازمانپیشنهادها در 

ه سالهاي گذشته مبانی و اصول نظام پیشنهادها تغییر و رشد کرده است از سیستم سنتی و قدیمی به سیستم مدرن و کایزن رسید
استفاده از تجربیات سازمان هاي موفق و هم چنین بهره . بنابراین دانش هر سازمان در حیطه نظام پیشنهادها بایستی به روز باشد

سازمان . گیري از دانش و تجربه افراد حرفه اي و مشورت با ایشان میتواند در استقرار صحیح نظام پیشنهادها نقشی حیاتی داشته باشد
ند که بدلیل عدم آگاهی و عدم استفاده از مشاوره با افراد خبره نظام پیشنهادها را بطور ناقص و معیوب در سازمان هاي زیادي بوده ا

  آغاز کرده اند و این مساله سالیان سال طور کشیده تا اصالح گردد
  

 تدوین یک آیین نامه متناسب با فرهنگ سازمانی و فرآیندهاي موجود - 3-3
  

در نظام پیشنهادها آیین نامه نظام پیشنهادها در یک سازمان همانند یک کت و شلواري است که بایسـتی بـراي   بر طبق یک مثال رایج 
گرفتن تجربه از دیگر سازمانها در خصوص آیین نامه نویسـی  . آن سازمان دوخته شود و اندازه و درخور و مطابق با وضعیت سازمان باشد

عین یک آیین نامه و کپی کردن از آن براي یک سازمان دیگـر کـارا نخواهـد بـود و نیازهـا و      بسیار مفید است اما بیاد داشته باشیم که 
کپـی بـرداري از آیـین سـایر      ه اند که بـا سازمانهاي بسیاري بود. فرآیندها و همه توقعات واقع گرایانه آن سازمان رادر بر نخواهد داشت

بنـابراین  . و بی روح شدن نظام پیشنهادها در سازمان خود شـده انـد   یري، آسیب پذسازمانها و حتی سازمانهاي مشابه خود باعث کندي
این امر با دخیـل  . ن نامه را براي خود بومی سازي کندیهر سازمان بایستی آیین نامه منحصر به فرد براي خود داشته باشد و به قولی آی

  .کردن فرآیند هاي آن سازمان و در نظر گرفتن نیازها و روحیات پرسنل میسر میگردد
آیـین نامـه نظـام     20در  بـیش از   1388کـه در سـال   بـا اسـتفاده از پرسشـنامه     با استناد به نتایجی که از مطالعه ملی و جهـانی 

و همچنین با بررسیهاي به عمل آمده از پرسشنامه  ه شرکت توانیر انجام شدتوسط کارگروه بررسی ساختار و تدوین آیین نامپیشنهادها 
در  و بـومی شـده   مختلف این نتیجه مشهود است که  در صورت وجود یک آیین نامه جامع و کامـل  دبیرخانه هايهاي تکمیلی توسط 

  :سازمان 
 .استقرار نظام بخوبی انجام میشود .1
 .زمان شکل میگیردفرهنگ سازي نظام پیشنهادها در سطح سا  .2
نظام پیشنهادها ساختار محکم و مناسبی خواهد داشت و وظایف به بهترین شکل ممکـن انجـام خواهـد شـد و       .3

 .حدود اختیارات و نقاط پاسخگویی به وضوح مشخص خواهد شد
 .نظام پاداش دهی بر اساس نظم و معیار مشخصی انجام میگیرد  .4
 .میشود سازمان به شاخص ها و اهداف خود نزدیک تر .5

  :قوت و قابل بهبود که از مطالعات انجام شده مشخص گردید به شرح ذیل میباشند  نقاط همچنین
 نقاط قوت  

  .تمامی سازمانها داراي آیین نامه و مستندات الزم هستند -
  .از تمام سطوح و گروههاي شغلی در نظام پیشنهادها مشارکت وجود دارد -
  .م پیشنهادها هستندمدیر ارشد سازمانها معموال پشتیبان نظا -

 نقاط قابل بهبود 
  .کمبود دانش و آگاهی الزم در خصوص تدوین آیین نامه نظام پیشنهادها مشهود است -
  .نحوه انتخاب و انتصاب اعضا در آیین نامه هاي سازمانهاي مشابه، متفاوت است -
  .ساختار نظام پیشنهادها در آیین نامه هاي سازمانهاي مشابه، متفاوت است -
  .ررسی یک پیشنهاد بر طبق آیین نامه ، در سازمانهاي مشابه، متفاوت استمراحل ب -
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  .محل تامین بودجه نظام پیشنهادها در آیین نامه هاي سازمانهاي مشابه، متفاوت است -
به علت رسمی نبـودن جایگـاه سـازمانی و از طرفـی مسـئولیتهاي       -مسئولیت و وظایف محوله دبیران و مجریان نظام پیشنهادها  -

 . بیش از حد معمول میباشد -سازمانی آنها  شغل
 .ی در خصوص مدل سرآمدي وجود ندارداتدر آیین نامه اکثر سازمانها مستند -

  

 براي ساختار نظام پیشنهادها انتخاب اعضایی مناسب - 3-4
و ایـده پرسـنل از   میباشـند  آن سازمانساختار نظام پیشنهادها ساختاریست که مخاطبینش نه پیمانکاران و نه ارباب رجوع بلکه پرسنل 

بنابراین ویژگی هاي اعضاي نظام پیشنهادها در پیشبرد اهداف نقشی واال دارد و در یک سازمان نو کـه  . سرمایه هاي اصلی سازمان است
  .سیستم نظام پیشنهادها به تازگی در آن شکل گرفته این اعضا نقشی حیاتی ایفا میکنند

اي خـوب در بـین پرسـنل از مهمتـرین ویژگـی       هدرك و گوش دادن  و همچنین داشتن وجه صبر و حوصله، پشتکار، قابلیتتخصص، 
توان تـدریس و شـیوایی    .هاییست که اعضاي ساختار بایستی داشته باشند و این خصایص در دبیر نظام پیشنهادها بایستی قوي تر باشد

ي و سیسـتمی از ویژگکیاییسـت کـه دبیـر نظـام پیشـنهادها       کالم، روابط عمومی بسیار خوب، توانایی گزارش نویسی و  استعداد راهبـر 
  .بایستی داشته باشد

 

 آموزش مستمر در سطوح مختلف - 3-5
و این مساله در یک سازمان نو که  استقرار و ثبات نظام پیشنهادها در سازمان مستلزم ارائه آموزش هاي الزم به تمامی کارکنان میباشد

هر یک از کارکنـان در هـر سـطح    . .ادها برنامه ریزي کرده است از اهمیت خاص خود برخوردار استبه تازگی براي استقرار نظام پیشنه
  . تفکیک محتوي در آموزش بایستی از ابتدا صورت گیرد که سازمانی نیازمند آموزش هاي خاص خود است و این بدین معناست

بیننـد   بایسـتی آمـوزش    کـه از پرسـنل  اولـین گروهـی   میباشد  در یک سازمان که در حال استقرار نظام پیشنهادها:  آموزش به مدیران
بایست به آنها بطور صریح و دقیق آموزش دهیم منافع و مأموریت اصلی از اجراي این نظـام   که می هستندمدیران و سرپرستان سازمان 

ید نمـائیم، و از مثالهـاي موفـق در    چیست؟ بر اهمیت نقش و حضور و پشتیبانی و اعتقاد قبلی مدیریت در موفقیت اجراي این نظام تأک
  .جلب مشارکت نیز بسیار مفید خواهد بودآموزش  .اجراي این نظام استفاده نمائیم

ارائه آموزشها و فنون الزم در خصوص نحوه بررسی پیشنهادها از مهمترین آموزشهایی است کـه مـی   : آموزش به اعضاي نظام پیشنهادها
  .بایست به اعضاي کمیته ارائه شود

و حتـی نحـوه اسـتقرار     فرهنگ سازي و ترویج مشارکتچگونگی . دبیران نیز نیازمند آموزش هاي خاص خود هستند: موزش به دبیرانآ
  .نظام پیشنهادها از آموزشهاي مورد نیاز براي دبیران نظام پیشنهادها است

 .ر خصوص خالقیت و پرورش ایده هستندتمامی پرسنل عادي در تمام سطوح نیازمند آموزش هاي الزم د: آموزش به پرسنل عادي
 

 آغاز به کار نظام پیشنهادها در سازمان همراه با فرهنگ سازي و تبلیغات -  3-6
 در یک سازمان نو پا در نظام پیشنهادها شروع بکار نظام پیشنهادها با اعالن رسمی مدیر ارشد بـه همـراه یـک جشـن و یـا گردهمـایی      

 زمانیکه مدیر ارشد سازمان بـا اعـالن شـروع بکـار رسـمی نظـام پیشـنهادها       . ایر متد ها داشته باشدساثري چند برابر نسبت به  میتواند
حمایت خود را از سیستم اعالم میدارد و هدف و دیدگاه مدیریتی خود را از استقرار نظام پیشنهادها با پرسنل در میان میگذارد ایمـان و  

  .ردد و در جهت خالقیت و ارائه ایده هاي خود رقابت بیشتر به خرج می دهندباور پرسنل به کارایی نظام پیشنهادها بیشتر میگ
 

 استقرار مدیریت دانش و ایجاد بانک اطالعاتی - 3-7
شروع بکار نظام پیشنهادها در یک سازمان بطور مکانیزه بسیار کارآمد تر از شروع بکار با سیستم هاي پیشـنهادگیري سـنتی و قـدیمی    

ی که در آن پرسنل به سهولت بتوانند پیشـنهاد خـود را ارائـه و ردگیـري نماینـد و از طرفـی ایجـاد یـک بانـک          ایجادمحیط. خواهد بود
تجربیات در سازمانهاي مختلف نشـان داده  . اطالعاتی از ایده ها و پیشنهادهاي پرسنل باعث پویایی نظام پیشنهادها از همان اول میشود

بهره گیري از سیستم هاي اطالعـاتی  . انیزه به سختی و با مقاومت پرسنل همراه میباشدیر از سیستم قدیمی به سیستم مکیاست که تغ
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در استقرار و ثبات نظام پیشنهادها نقش بسزایی دارد که نبایسـتی از چشـم مـدیر ارشـد و دبیرخانـه       تحت شبکه داخلی و یا تحت وب
  .نظام پیشنهادها پوشیده بماند

 
  شاخص هاي کلیدي و پایش خودارزیابی هاي مستمر -  3-8

خودارزیابی و پایش شاخص ها و یافتن نقـاط قـوت و   به یک اقل بصورت ساالنه م پیشنهادها را شروع کرده است حدهر سازمانی که نظا
ی بایسـت . بی شک اگر بازخورد این ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد استقرار نظام و ثبات آن بخوبی انجام میشود. است نیازمند قابل بهبود

اطالعات پایـه مـورد   . در نظر گرفت که فرآیند ارزیابی یک فرآیند بهبود است و براي سازمان به نوعی یک دارایی ارزنده محسوب میشود
د کـه  هسـتن د بهترین مرجع شاخص ها نشاخص هاي عمده که بر طبق مدل جشنواره ملی میباشنیاز مطابق با جدول ذیل و همچنین 

  :ذیل است حعمده آنها به شر
  

 اطالعات پایه

 تعداد کارکنان

 تعداد پیشنهادهاي دریافت شده

 تعداد پیشنهادهاي مصوب

 تعداد پیشنهادهاي اجرا شده

 تعداد افراد پیشنهاد دهنده

 تعداد ذي نفعان پیشنهاد دهنده

 تعداد پیشنهادهاي گروهی

 تعداد پیشنهادهاي داراي تاخیر در بررسی

 جددتعداد پیشنهادهاي بررسی م

 تعداد پیشنهادهاي داراي تاخیر در اجرا

 میزان پاداش پرداخت شده

 میزان صرفه جویی

 تعداد پیشنهادهاي بررسی شده

 هزینه هاي صرف شده براي نظام

 نفر ساعت آموزش به نظام پیشنهادها

 تعداد پیشنهادهاي فراخوان
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 ردیف شاخصهاي برگرفته از مدل ارزیابی جشنواره ملی

 1 )سالیانه ( نه پیشنهادهاي دریافتی سرا

 2 )سالیانه ( نرخ مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها 

 3 به کل پیشنهادها) به غیر از کارکنان(درصد پیشنهادهاي ذینفعان 

 4 درصد پیشنهادهاي گروهی به کل پیشنهادها

 5 سرانه پیشنهادهاي مصوب کارکنان

 6 نانسرانه پیشنهادهاي اجرا شده کارک

 7 درصد پیشنهادهاي تاخیر در بررسی به دریافتی سال

 8 )سالیانه(درصد پیشنهادهاي تاخیر در اجرا به تصویب شده 

 9 درصد پیشنهادهاي درخواست بررسی مجدد به بررسی شده

 10 سرانه ساالنه پاداش پیشنهادها

 11 سرانه ساالنه پاداش کارکنان

 12 دگانسرانه ساالنه پاداش پیشنهاددهن

 13 درصد پیشنهادهاي مربوط به فراخوان

درصد هزینه هاي صرف شده  نظام پیشنهاها به صرفه جویی حاصل از 
 پیشنهادها

14 

 15 نفر ساعت آموزش مربوط به نظام پیشنهادها

 16 )ساالنه ( سرانه صرفه جویی پیشنهادها به کارکنان 

 17 انسرانه صرفه جویی پیشنهادها به پیشنهاد دهندگ

 18 سرانه صرفه جویی پیشنهادها به تعداد پیشنهادها

  
 نقش مدیریت در ثبات و استقرار نظام پیشنهادها .3
  

و این حمایت ها را میتوان در قالـب  یشنهادها تحقق نخواهد یافت بی شک بدون حمایت هاي مدیر ارشد سازمان استقرار و ثبات نظام پ
  :چند قسمت به شرح ذیل تقسیم بندي نمود

  :حمایت نمادین
 تشویق پرسنل در جلسات هاي مختلف اداري و فنی به ارائه نظرات و ایده هاي خود به نظام پیشنهادها-
 تأکید بر پویایی نظام پیشنهادها در جلسات کارشناسان -
  عضویت در کیمته مرکزي نظام پیشنهادها بعنوان رئیس کمیته مرکزي-

  :حمایت بودجه اي
 ان در همایشها و جشنواره هاي ملی نظام پیشنهادها    حضور نمایندگان سازم-
 حضور دبیر و اعضاي کمیته هاي نظام پیشنهادها در کارگاههاي آموزشی نظام پیشنهادها-
 حضور نمایندگان سازمان در تورهاي بهینه کاوي-
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 پاداش هاي نقدي -
 پاداش هاي غیر نقدي-
  خرید نرم افزار نظام نظام یشنهادها-

  :میحمایت سیست
 حضور فعال در نظام پیشنهادها به عنوان رییس نظام پیشنهادها -
 بستر سازي و همکاري مقتضی جهت تعامل و انسجام ارتباطات نظام پیشنهادهاي سازمان با  سایر سازمانهاي مرتبط-
 استفاده از لوح تقدیر جهت تشویق پرسنل با امضاي شخص مدیرعامل-

  
  :نظام پیشنهادها... حی ، آموزشی و مشارکت مستقیم در فعالیتهاي طرا

 کمک و راهنمایی در تمامی مراحل تدوین و ویرایش آئین نامه-
  فراهم نمودن زمینه الزم جهت آموزش به پرسنل در سطوح مختلف-
 

 نتیجه .4
مه ریزي شود در سازمان بایستی با دقت برناشروع نظام پیشنهادها توان نتیجه گیري نمود که استناد به موارد ذکر شده، میبا 

ار و ثبات نظام جهت استقررا  حامیبهترین نقش صبر، حوصله و آگاهی برداشته شود که در این میان مدیر  یستی باو گامهاي مذکور با
اگر نظام پیشنهادها بر طبق اصولی ناصحیح و یا منسوخ استقرار یابد سازمان مستلزم صرف هزینه و حتی  .اشتدپیشنهادها خواهد 

  . ي براي گذر از این وضعیت خواهد بودتاوان زیاد
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