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 چکیده

در آنها مشارکت افزایش مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها و ایجاد انگیزش  در سازمانها ، یکی از دغدغه هاي ذهنی مدیران
با بهره گیري هدف از این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر افزایش مشارکت کارکنان بانک مرکزي ایران در نظام پیشنهادها .  است

دانشگاه ، حوزه هاي شناسایی عوامل را در سه بخش ، یعنی  جهت انجام این پروژه ، ابتدا با مشاوره با اساتید. از روش دلفی است 
بخش پیش زمینه اي ، بخش دروندادي و بخش فرآیندي تقسیم کرده و روش دلفی را اجرا و عوامل تاثیر گذار در هر مرحله 

ان و مشارکت جویی وجود نگرش مثبت مدیران به تواناییهاي بالقوه کارکندر بخش پیش زمینه اي مواردي همچون .شناسایی شدند 
طراحی بانک ودر بخش عوامل دروندادي  آمادگی فکري و عملی مدیریت براي تامین هزینه هاي اجراي نظام پیشنهادهاو  ایشان

ودر بخش عوامل  هدفگذاري مدیریتی شاخصهاي کمی و کیفی نظام پیشنهادها و اطالعاتی جامع و در دسترس نظام پیشنهادها
 کارشناسی به موقع پیشنهادها و ارائه بازخور به موقع به پیشنهاد دهندهو  نمادین مدیریت از اجراي نظامحمایت عملی و فرآیندي  

  .اشاره نمود 

  ، نظام پیشنهادها ، روش دلفی مدیریت مشارکتی:  کلمات کلیدي
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  مقدمه -1

کاهش هزینه ها ، افزایش کیفیت محصـوالت و خـدمات ،    پیشنهاد ، ایده ، نظر ویا طرحی است که به وسیله یک یا چند نفر از کارکنان ، به منظور
. اما پیش نیاز بهره مندي از پیشنهادها ، دریافـت وبکـارگیري سـازمان یافتـه از آنهاسـت      .ارایه می شود ... افزایش ایمنی بهبود عملکرد سازمان و 

ایـن  .ی با ضریب هوشی معمولی نیز در اراته وتوسعه آنها نقش دارنـد  چنین فرآیندي نه تنها باید فرصت ابراز نظرات را به افراد بدهد ، بلکه انسانهای
  [4].کار مستلزم ایجاد یک سیستم یا نظام پیشنهادهاست

بـا  را  استما در این پژوهش قصد داریم تا عواملی را که سبب مشارکت بیشتر کارکنان در نظام پیشنهادهاي اداره آماراقتصادي بانک مرکزي ایران 
صـورت  نیک دلفی شناسایی نموده تا سرمایه گذاري هاي الزم جهت پیشبرد اهداف این نظام در بخشهاي بـا درجـه اهمیـت بیشـتر     استفاده از تک

  .پذیرد

  تعریف مشارکت و نظام پیشنهادها -2
اذ تصـمیم میدانـد و   فرد لوتانز مشارکت را به معناي درگیر ساختن افراد و گروههاي دیگـر در اتخـ  . تعاریف متعددي در مورد مشارکت وجود دارد 

ضمانت ذهنی وعاطفی فرد در یک موقعیت گروهی که او را براي نیل بـه هـدفها و سـهیم شـدن در     : کیت دیویس در تعریف مشارکت گفته است 
ري فکري مشارکت کاري داوطلبانه ، ارادي و آگاهانه است که نوعی درگی:همچنین در تعریفی دیگر گفته شده . مسئولیتهاي گروهی ترغیب میکند 

  [1] ..و احساسی مشخص در فعالیتی گروهی به حساب می آید واین درگیري شخص را تشویق میکند که به تحقق هدفهاي گروه کمک کند

  :حال با توجه به تعاریف گفته شده میتوان مشارکت را اینگونه تعریف کرد

بانه با گروه همکاري وبراي تحقق اهداف مـورد نظـر تـالش کـرده و در     مشارکت باوري قلبی و چالشی ذهنی است که افراد را برمی انگیزد تا داوطل
 [1].ئولیتها ونتایج حاصله سهیم شوند مس

براي به وجود آمدن رویه مشارکت فردي و گروهی بین پرسنل واحـدهاي  ) مدیریت مشارکتی(نظام پیشنهادها نیز در واقع بخشی از یک نظام کلی 
این نظام با برنامه و مکانیزمی مشخص ، پیشنهادهاي کارکنان در مورد بهبود .بهبود فرآیندها و فرآورده ها است مختلف ، ایجاد پویایی و شرکت در 

  [4].و غیرمادي قرار میگیرند  يدر مقابل پیشنهاد دهندگان مورد تشویقهاي ماد.وضعیت سازمان ، جمع اوري عرضه و بعضا اجرا میشود 

  :روش تحقیق -3
ابتدا با مشاوره اساتید دانشگاه ، حوزه هاي شناسـایی عوامـل را در سـه بخـش ،      در این پژوهش ،.از نظر هدف از نوع کاربردي است تحقیق حاضر 

دلفی ، عـواملی را کـه از نظـر کارشناسـان نظـام پیشـنهادها در        روشبا استفاده از پیش زمینه اي ، دروندادي و فرآیندي تقسیم بندي کردهسپس
  . در هرکدام از بخشها موثر بودند را مشخص نمودیم ارکنان مشارکت بیشتر ک

 روش دلفی -3-1

  انتخاب متخصصان  -3-1-1
بـه انتخـاب دقیـق    شناسایی متخصصان ، در تکنیک دلفی نکته بسیار مهمی است بطوریکه به جرات میتوان گفت دستیابی به اهداف دلفی بستگی 

دانش وتجربه در موضوع نظـام پیشـنهادها    -الفصان و کارشناسان چهار خصوصیت ما نیز جهت انتخاب این متخص لذا [2]. شرکت کنندگان دارد 
با توجـه بـه همـوژن بـودن      [3] .یممهارتهاي ارتباطی موثر  را مد نظر قرار داد -دزمان کافی براي شرکت و  -جتمایل به شرکت در این روش  -ب

 .ایمنفر را انتخاب نموده  15افراد تعداد 

  توزیع پرسشنامه اول -3-1-2
ه و پس از مشاوره اساتید دانشگاه ، سوالت اولیه را بصورت کامال باز در سه بخش عوامل پیش زمینه اي ، دروندادي و فرآیندي کالسـه بنـدي کـرد   

 در اینجا از هر متخصص خواسته شد تا طوفان مغزي برقرار کند وهرگونه ایده و نظـر خـود را در مـورد   .نظر کارشناسان را در هر بخش جویا شدیم 
  .افزایش مشارکت کارکنان در در نظام پیشنهادها در هر بخش عنوان کند 
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  توزیع پرسشنامه دوم -3-1-3

ز پس از جمع آوري اطالعات ، عواملی که در مرحله قبلی توسط گروه کارشناسان شناسایی شده اند را بصورت پرسشنامه داراي سـاختار تبـدیل و ا  
  .مقیاس لیکرت ، رتبه بندي و به عبارتی کمیت پذیر کنند گروه کارشناسان ، خواسته شد تا با استفاده از 

در این مرحله موارد توافق وعدم توافق مشخص و فضایی براي شناسایی ایده هاي جدید ، تصحیح ، تفسیر ، حذف و توضـیح قـدرت و ضـعف آنهـا      
  .و رتبه بندي تهیه شد) انهاز قبیل چارك و می(پس ازجمع آوري پرسشنامه دوم آنالیز و خالصه آماري .بوجود می آید 

  تکرار -3-1-4
یـل  درمرحله بعد از گروه کارشناسان ، درخواست شد تا پاسخهاي خود را مجددا مرور نموده و در صورت نیاز در نظرات خود تجدید نظر کرده و دال

در اینجـا نیـز رتبـه    . ا درجه بندي نماینـد  خود را در مورد عدم اجماع ذکر نمایند و با در نظر گرفتن میانه و میانگین نمرات هر عامل ،اهمیت آن ر
در این مرحله اعضا پاسخهاي خود و سایرین را دوباره مشاهده کرده و فرآیند تا زمان . بندي نظرات انجام شده و خالصه آماري پاسخها تهیه گردید 

  [5].عدم دستیابی به ایده جدید و شناسایی ضعفها وقوتهاي همه نظرات تکرار گردید 

  .ه تا دو بار بین گروه کارشناسان تکرار گردید این مرحل

  مرحله نهایی - 3-1-5
ظـر بـه   درمرحله آخر لیست آیتمهاي باقیمانده ، رتبه بندیها ، نظرات اقلیت و موارد اجماع بین گروه کارشناسان توزیع شد و اخرین فرصت تجدید ن

  .ایشان داده شد  ودر نهایت نتیجه نهایی پژوهش تهیه گردید 

  نتایج نهایی  -4
گروه عوامل پیش زمینه اي ، عوامل دروندادي و عوامل  3در روش دلفی ، عوامل موثر بر افزایش مشارکت کارکنان در همانگونه که قبال اشاره شد ، 

  : استفرآیندي دسته بندي شدند که نتایج آن به شرح ذیل 

  عوامل پیش زمینه اي -4-1
عوامل پیش . عوامل پیش زمینه اي ، عواملی هستند که الزمه تحقق نظام پیشنهادها است ، یعنی میزان مساعد بودن زمینه براي شکل گیري نظام پیشنهادها

 :آمده است)1(در جدول زمینه اي در افزایش مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها 
 

 عوامل پیش زمینه اي موثر): 1(جدول 
  رتبه  مینه اي موثرعوامل پیش ز

  1  وجود نگرش مثبت مدیران به تواناییهاي بالقوه کارکنان و مشارکت جویی ایشان

  2  آمادگی فکري و عملی مدیریت براي تامین هزینه هاي اجراي نظام پیشنهادها

  3  ایجاد روحیه پذیرش تغییر در سازمان

  4  مشخص بودن اهداف مشارکت براي کارکنان

  5  در سازمانوجود ثبات نسبی 

  6  نوجود اعتماد متقابل بین کارکنان و مدیرا

  7  وجود دوره هاي آموزشی قبل از استقرار نظام پیشنهادها در سازمان
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  عوامل دروندادي - 4-2

عوامل دروندادي در افزایش مشـارکت  . عوامل دروندادي ، عواملی هستند که براي پیاده سازي نظام مورد نیاز است و قبل از اجرا طراحی می شود 
  :آمده است)2(در جدول کارکنان در نظام پیشنهادها 

 
  موثر درونداديعوامل ): 2(جدول 

  رتبه  عوامل دروندادي موثر

  1  جامع و در دسترس نظام پیشنهادهاطراحی بانک اطالعاتی 

  2  بهره گیري از خدمات مشاوره مجرب سایر سازمانها در طراحی واستقرار نظام پیشنهادها 

  3  عضویت مدیریت ارشد در تیم طراحی و استقرار نظام پیشنهادها

  4  هدفگذاري مدیریتی شاخصهاي کمی و کیفی نظام پیشنهادها

  5  اجراي نظام پیشنهادهاتدوین آیین نامه مناسب براي 

  6  وجود جایگاه مناسب سازمانی جهت دبیر نظام پیشنهادها

  عوامل فرآیندي -4-3
ن مـوثر  عواملی هستند که در چگونگی اجراي نظام پیشنهادها تاثیر گذار هستند ، و در واقع در زمان اجراي نظام میتواند در میزان مشارکت کارکنا

  :آمده است)3(در جدول عوامل فرآیندي در افزایش مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها . واقع شود 

  موثر فرآینديعوامل ): 3(جدول 
  رتبه  فرآیندي موثرعوامل 

  1  حمایت عملی و نمادین مدیریت از اجراي نظام

  2  کارشناسی به موقع پیشنهادها و ارائه بازخور به موقع به پیشنهاد دهنده

  3  عارضه یابی و بهبود نظام پیشنهادها

  4  تفویض اختیار در بررسی پیشنهادها به مسئولین بررسی کننده

  5  استقرار نظام پیشنهادهااستمرار آموزشها پس از 

  6  اختصاص وقت کافی توسط مدیران به نظام پیشنهادها

  نتیجه -5
ول هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر افزایش مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادهاي اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي بود که پس از حص

  :نتایج این نکات داراي برجستگی بیشتري است

، داراي بیشترین اهمیـت از نظـر    عوامل پیش زمینه اي ، وجود نگرش مثبت مدیران به تواناییهاي بالقوه کارکنان و مشارکت جویی ایشان در بخش
کارشناسان است و در مباحث مدیریتی نیز وجود نگرش مثبت به عنوان کلمه جادویی مدیریت ذکر شده است لذا به جرات میتوان گفت که قبل از 

 .ظام پیشنهادها ایجاد این نگرش مثبت در مدیران شاید مهمترین عامل جهت موفقیت این نظام و افزایش مشارکت کارکنان باشد استقرار ن
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بهـره  و  طراحی بانک اطالعاتی جامع و در دسترس نظـام پیشـنهادها  در یخش عوامل دروندادي که در بدو اجراي این نظام باید در نظر گرفته شود 
داراي بیشترین اهمیت از نظر کارشناسان است کـه بایـد توجـه     اوره مجرب سایر سازمانها در طراحی واستقرار نظام پیشنهادهاگیري از خدمات مش
  .بیشتري به آنها شود

د کارشناسی به موقع پیشنهادها و ارائـه بـازخور بـه موقـع بـه پیشـنها      و  حمایت عملی و نمادین مدیریت از اجراي نظامدر بخش عوامل فرآیندي ، 
در واقع زمانی که کارکنان حس کنندکه مدیریت سازمان ،  کامال این نظام را مورد حمایت قرار میدهد بسیار . داراي بیشترین اهمیت است  دهنده

ن داده بیشتر ترغیب به مشارکت خواهند شد و نیز زمانی که می بینند پیشنهادهاي  ایشان سریعا ترتیب اثر داده شده و باز خور به موقـع بـه ایشـا   
 .میشود خود عامل مشارکت بیشتر ایشان خواهد بود 
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