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  تأثیر آموزش خالقیت بر ارتقاي مشارکت در سیستم نظام پیشنهادها
  شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي: مطالعه موردي

  2مجتبی رفیعی –1مهدي بندرخانی
  
  

  :چکیده
هایی است که با  نیازمند آموزش مهارتیامروزسازمان هاي با پیشرفت روز افزون دانش و تکنولوژي و جریان گسترده اطالعات، 

باشد که بتوانند با مغزي خالق با مشکالت روبروشده و  منابعیهدف باید پرورش . کمک آن بتواند همگام با توسعه علم و فناوري بهپیش برود
بتوانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و با بهره گیري از دانش جمعی و تولید افکار نو  کارکناناي که  به گونه. دبه حل آنها بپردازن

تواند یکی از راههایی باشد تا کارکنان عالوه برتوانایی غلبه بر  لذا آموزش خالقیت کارکنان می .را از میان بردارندسازمان مشکالت 
  . را خود را به سازمان ارمغان دهند مشکالت، نوآوري هاي

هدف از انجام این تحقیق آسیب شناسی نظام پیشنهادهاي شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي بود، که پس از نظر سنجی و 
که آسیب شناسی سیستم نظام پیشنهادهاي شرکت توزیع برق استان مرکزي، نتایج به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی مشخص شد 

هاي ایده یابی و خالقیت آشنایی نداشته لذا نسبت به آموزش خالقیت و ایده یابی کارکنان اقدام ودر نتیجه  ازکارکنان با مهارت% 62حدود 
ارتقاء % 97به % 34سویی پیشنهادهاي دریافت شده از کارکنان در راستاي اهداف سازمان، از وهم% 22به % 13نرخ مشارکت کارکنان از 

  .یافت
  

  .خالقیت، ایده یابی، نظام پیشنهادها، شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي: واژه هاي کلیدي
    

                                                
  1.کارشناس ارشد مدیریت دولتی و دبیر کمیته نظام پیشنهادها شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي - 
  2و هیئت علمی دانشگاه پیام نورعض ،استادیار دانشگاه ،دکتراي مدیریت منابع انسانی  - 
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 مقدمه -1

است که در این راستا  وري هر سازمانی براي حفظ و ارتقاي دائمی و بهبود مستمر، نیازمند سه عنصر اساسی خالقیت، کیفیت و بهره
ها که باعث  یکی از این سیستم. ها شوند، اهمیت خاصی دارد هاو راهکارهایی که منجر به پرورش و شکوفایی این ویژگی استفاده از سیستم

ه اجازه نظیري است ک هامفهوم بی نظام پیشنهادها در سازمان. باشد شود، نظام پیشنهادها می ارتقاء دائمی و مستمر این سه عنصر می
  .دهد تصویر بزرگی از خالقیت در سازمان پدیدار شود می

در این سیستم بدون این که سازمان . رود ها به شمار می اجراي نظام پیشنهادها از اصول اساسی توسعه خالقیت و بهسازي سازمان
اي است که نیازهاي  ، پیشرفت و توسعههاي کارکنان سازمان در قالب پیشنهاد یابد، خالقیت هاي گزافی شود توسعه می متحمل هزینه

  .سازمانی را برآورده خواهد کرد
بنابراین هدف این است که کارکنان سازمان با پرورش خالقیت و تفکر بدون واهمه و با توجه به تجربیات عملی خود، مسائل و 

وسیله با خالقیت و تفکرات  ارایه نمایند و بدین چالش ها را در سازمان شناسایی و راهکارهاي پیشنهادي را هرچند تغییرات آن جزیی باشد
 .فراشناختی خود در جهت بهسازي سازمان تالش کنند

 :مبانی نظري تحقیق -2

از منظر دین مبین اسالم و کتاب ) به عنوان زیربناي خالقیت(در این تحقیق تالش شده است تا ضمن تشریح خالقیت، اهمیت تفکر 
پس از آن، اثربخشی آموزش خالقیت در ارتقاء سیستم نظام . ها مورد بررسی قرار گیرد زمانآسمانی، و نیز اهمیت خالقیت در سا

  . پیشنهادها مورد تحلیل قرار خواهد گرفت

  :1خالقیت -2- 1

تحقیق در مورد خالقیت و عناصر تشکیل دهنده آن، بیش از یک قرن پیش توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع شد، ولی انگیزه 
دست یافتن به رهیافتهاي جدید (خالقیت را با تفکر واگرا 2گیلفورد. توسط گیلفورد ایجاد گردید 1950پژوهش بیشتر در سال  اساسی براي

 ]7.[دانست مترادف می) دست یافتن به پاسخ صحیح(در مقابل تفکر همگرا ) براي حل مسائل
هاي جدید وبدیع  ه توانایی ترکیب عوامل قبلی به شیوهخالقیت به عنوان یک سري تحوالت دامنه دار بوده و جهشی براي رسیدن ب

هائی که شخص  توان در دو بعد بررسی کرد، بعد اول بعد کمی آن است که عبارتست از تعداد گزینه خالقیت را می. آید به حساب می
اي از  م، پیوستگی و مجموعهتواند در مورد موضوع خاصی بیاندیشد، بعد دیگر جنبۀ کیفی خالقیت است که آن مسائل از جمله نظ می

  ]3[.گیرد می احساس کمال و هماهنگی را در بر
  :شود  راجع به خالقیت ونوآوري ارائه شده است که در زیر به تعدادي از آنها اشاره می دیگري عاریف متعددت

 ]23[.تهاس هادر یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده القیت به معناي توانایی ترکیب ایدهخ
این تعریف . اي که با آن روبه رو شده به کار ببرد اي براي مسئله گیرد که فرد راه حل تازه به نظر وایزبرگ خالقیت زمانی شکل می

 ]4[.اول راه حل مسئله و دوم تازه و نو بودن راه حل براي حل کننده مسئله: شامل دو عنصر است
 )میرسعیدي خالقیت به زبان خودمان( .دیشه نو و به وجود آوردن نظرو ایده نوعبارت است از بروز و شکوفایی یک انخالقیت،  

  ]8[.اي ازمفاهیم و معانی است هاي تازه خالقیت ارائه کیفیت
  ]18[.یابی به نتایج هاي روشن هاي جدید براي دست ها در راه خالقیت عبارتست از به کارگیري دانش و مهارت

  ]13[.خواهیم و به آن  نیاز داریم و می توانیم خالق باشیم که ما آن را می و در آخر این که خالقیت چیزي است
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  3تفاوت خالقیت و نوآوري -1-1-2

شود اما غالب محققان معتقدند که دو اصطالح نوآوري و خالقیت باید به  اگرچه واژه خالقیت با نوآوري به طور مترادف استفاده می
خالقیت اشاره به آوردن چیزي جدید به مرحله وجود دارد، . اي هستند ي معانی و تعاریف جداگانهطور جدا مدنظر قرار گیرند، چرا که دارا

ماهیت خالقیت یا اختراع را از نوآوري به ]22[همچنین ] 19. [در حالی که نوآوري داللت برآوردن چیزي جدید به مرحله استفاده دارد
  ]9[.وسیله معادله زیر تفکیک کردند

  نوآوري= مفهوم + اختراع + انتفاع 

  :اهمیت خالقیت و تفکر -2-1-2

همانطور که در تعاریف خالقیت اشاره بدان شد تفکر زیر بناي خالقیت و نوآوري است و سوال کردن نیز کلید تفکر است و تمرکز 
خواهیم، به آن  آن را میدر واقع خالقیت چیزي است که ما . تفاوت انسان با سایر موجودات تفکر و اندیشیدن است]14[.مادر تفکر است

در دوبخش ذیل اهمیت خالقیت از دیدگاه اسالم و . پس الزمه خالق بودن داشتن ذهنی متفکر است. توان خالق بود نیاز داریم و می
  ]13[.شود ها بررسی می اهمیت آن در سازمان

  :ن آقردیدگاه اسالم و از  )الف
کنند، اما اسالم بندگان راستین خداوند کسانی معرفی  بررسی سخنان دیگران نهی میبسیاري از مذاهب، پیروان خود را از مطالعه و 

یافتن و تأمل کردن فراخوانده  ، بشر را به فکر کردن، سنجیدن، پندگرفتن، توجهآیه 720قرآن کریم، بیش از در]2[.کرده که اهل تحقیق اند
وه بر آن صد ها بار با اشاره به مخلوقات الهی از طرق مختلف انسان را به عقلون و عالأفالیتفکّرون، أفالیتدبرون و أفالی: مانند هایی واژه .است

کرو الل  را  کند نمی راي که انسانی که تعقل و تفک تا مرحله 179در سورة اعرافآیه و حتی .  کند تفکر در راز و رمز هاي جهان توصیه می
  .]11[داند  تر می دانسته و از چهارپایان نیز پست

اي براي تقرب به خداست در حالی که از نظر معصومین تفکر به مراتب از آن باالتر است و چون این دو باهم  وسیلهنیز ت عباد
یک ساعت فکر کردن از هفتاد سال عبادت این حدیث معصوم یادآور این نکته است .  اند، تفکر نیز نوعی عبادت و بندگی است مقایسه شده

 .  باالتر است
  :قیت در سازمان هااهمیت خال) ب

. شود هاوجنبه هاي خرد و کالن سازمان می خالقیت و نوآوري تقریباً شامل تمامی جنبه هاي حیات سازمان، سازو کارها، فعالیت
قیت و ها نه تنها براي بهتر شدن یا افزایش کیفیت و ارتقاء بلکه براي سازگار شدن و ادامه حیات و بقاي خود همواره به خال بنابراین سازمان

  ]6[نوآوري نیازمندند
ها، کاهش  خالقیت و نوآوري در سازمان عامل پیدایش سازمان جدید، افزایش کمیت، تنوع و کیفیت محصوالت، خدمات و فعالیت

 وري و رشد وبالندگی سازمان و همچنین موجب افزایش انگیزش و رضایت کارکنان سازمان ها، ضایعات و اتالف منابع، ارتقاي بهره هزینه
  ]6[شود می

  :آموزش خالقیت -3-1-2

بسیاري معتقدند که خالقیت امري پیچیده و پر رمز و راز است و خداوند این نعمت را به گروهی اعطا کرده و در نهاد گروه دیگر قرار 
و جذب افراد خالق ها معطوف شناسایی  توان خالق پروري کرد و بهتر است که تالش سازمان مطابق این دیدگاه، چندان نمی.  نداده است

  ]10[.شود
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مدارك و شواهد بیانگر این واقعیت است که اگر به فردي آموزش داده باشند که خالق باشد و به او آموزش دهند که چگونه از رفتن 
  .]21[تواند عقاید ویژه و منحصر به فردي را ارایه نماید به مسیرهاي مشخص اجتناب نماید، می

یت  که فصل مشترك دانش روانشناسی و مدیریت است و همچنین رویکرد سازمان پیشرو، تصوري هاي دانش خالق امروزه پیشرفت
گري و خالقیت را به کارکنان آموخت  توان مهارت و توان پرسش کند و اعتقاد بر این است که نه تنها می متفاوت با این دیدگاه را مطرح می

  .  شود والزمه بقاي آنها در فضاي رقابتی است ها مطرح می رقابتی سازمان بلکه این امر در دنیاي امروز، به عنوان مزیت اصلی و
 200در سی سال گذشته، حدود .  شود هاي خالقیت و تکرار آنها موجب افزایش خالقیت و توان ایده پردازي افراد می انجام تکنیک

اند و  ت، اما بسیاري از آنها مشابه یا تکراي بودهتکنیک براي تقویت خالقیت و افزایش توان حل خالق مسئله طراحی و معرفی شده اس
  .  و براي اختراع و نوآوري مناسبند R&Dبراي مراکز تحقیقاتی و 

شود بلکه به اثر آموزش و پرورش اذهان در این  براي نوآوري و خالقیت صرفاً به توان فکري و ذهنی و استعداد ذاتی افراد بسنده نمی
  . شود یابی به راهکارهاي خالقیت و نوآوري از روش هاي علمی استفاده می براي دستزمینه، توجه شده است همچنین 

گیري  بنابراین افرادي که به پرورش قدرت خالقیت خود عالقه دارند پس از آگاهی از مفاهیم، تئوري ها، فرآیند خالقیت، نحوة شکل
انند ورزشکارانی که از ابزار مختلف براي پرورش اندام و تقویت عضالت هم.  فکر و ایده و طرز کار ذهن، به ابزاري براي تمرین نیاز دارند

  ]10[. گیرند خود کمک می

  هاي خالقیت و نوآوري تکنیک-4-1-2

اند که به  محققان مختلف فنونی را ذکر کرده. هایی رعایت گردد براي اینکه خالقیتی ایجاد و پرورش یابد بایستی فنون و تکنیک
  :شود یمهمترین آنها اشاره م

  : 4فکري طوفان) الف
این تکنیک را نخستین بار دکتر الکس، اس، اسبورن مطرح کرد و چنان مورد استفاده واستقبال مردم و سازمانها در غرب قرار گرفته 

  .که جزئی از زندگی آنها شده است
تکنیک گردهمایی که از طریق آن گروهی اجراي یک : این گونه تعریف می شود» وبستر«این واژه هم اکنون در واژنامه بین المللی 

می کوشند راه حلی براي یک مسئله بخصوص با انباشتن تمام ایده هایی که به طور خود به خودي و درجا به وسیلۀ اعضا ارایه می شود، 
  .بیابند

هایی که در  مام ایدهکوشند راه حلی براي یک مسئله بخصوص با انباشتن ت اجراي یک تکنیک گردهمایی که از طریق آن گروهی می
اي هرچند نامربوط خوش آمد گفته  به هر ایده. اي جایز نیست یعنی هیچ انتقـادي از هیچ ایده]8.[گردد بیابند جا به وسیله اعضا ارائه می

  :دواصل اساسی که در طوفان فکري باید رعایت شود عبارتند از. شود می
 تعویق قضاوت:اصل اول  -
  با رسیدن به بهترین ایدهتولیدایدة بیشتر : اصل دوم -

  :قوانین و مقرارت طوفان ذهنی

براي اینکه جلسۀ طوفان فکري در امر رسیدن به راه حل برتر یک مشکل و مسئله موفق شود نیاز به اجراي کامل 
  :این قوانین دارد
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  .باشد انتقاد ممنوع می -الف 
  .  چرخش آزاد با استقبال روبرو شود - ب
  .   بیش از حد لزوم ایده تولید گردد- ج
  .  پیشنهادها با یکدیگر تلفیق و بهبود یابد -د

  .به کارگیري آن براي آموزش خالقیت کارکنان روشو 5W+1Hتکنیک) ب

با بهره گیري از این تکنیک از طریق کند و کاو و دقت در ابعاد مختلف انجام یک کار که شامل چرایی، زمان، مکان، مسئول و 
  . شود هاي بهبود در انجام کار شناسایی می گونگی انجام آن است، فرصتچ

1- Whatشود؟ چه کاري انجام می  
2- Whyکند؟ اي ایجاد می چرا باید این کار انجام شود؟ آیا این کار ارزش افزوده 
3- Whoچه کسی باید این کار را انجام دهد؟ آیا شخص فعلی مناسب این کار هست؟ 
4- Whenن کار انجام شود؟چه زمانی بهتر است ای 
5- Whereکجا باید این کار انجام شود؟ 
6 - Howفرآیند انجام این کار به چه صورت باشد؟  

شـمار بهبـود و ارایـه پیشـنهاد در حـوزة کـاري خـود دسـت          هاي بی توانیم به ایده می 5W+1Hبا استفاده صحیح و مداوم از تکنیک 
  ]10[.یابیم

  :باشد ها فراگیرتر هستند به شرح ذیل می رایج داشته و نسبت به سایر تکنیک یابی و آموزش خالقیت که هاي ایده سایر تکنیک

 تکنیک جایگزینی -
 تکنیک ترکیبت -
 تکنیک اقتباس -
 کوچک سازي و حذف -
 تکنیک تغییر ترتیب -

  :ابزار پرورش خالقیت در سازمان 5نظام پیشنهادها -2-2

کند، همچنـین ابـزاري    در باره کار و محیط کاري شان ترغیب میاي رسمی است که کارکنان را به تفکر خالق  نظام پیشنهادها شیوه
ایـن نظـام ابـزاري    ]20[.دهابراي سـازمان قابـل اسـتفاده باشـن     هایی که به سازمان فایده خواهند رساند چنانچه ایده است فراهم آورنده ایده

هـاي   پیگیري ایـده، ایـده   -3تخلیه ایده و  -2ایده استخراج  -1باشد چرا که در سه فاز  هامی قدرتمند در جهت پرورش خالقیت در سازمان
این مهم یعنی پـرورش خالقیـت در سـازمان از طریـق ابـزاري      . دهد خالقانه کارکنان را در جهت اجرایی نمودن آن ها توسعه و پرورش می

این نظام داشته باشند و پیشـنهادها   تواند اجرا گردد که کارکنان سازمان مشارکتی فعال در چون نظام پیشنهادها، تنها زمانی به درستی می
  .هاي خالقانه خود را به این نظام، پیشنهاد نمایند و ایده
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جویی و حل  توان از فکر و اندیشه هاي کارکنان براي مسئله یابی، چاره ، تکنیکی است که میهانظام یا سیستم پیشنهاددرواقع 
توانند  ترین سطح آن می ترین رده سازمانی تا پایین دها کلیه کارکنان از عالیبر اساس نظام پیشنها.  مسائل و مشکالت سازمانی بهره جست

هاي انجام کار و یا افزایش  هاي موجود در روند کاري و یا بهبود روش ها ، ابتکارات و نظرات خود را براي رفع نارسایی پیشنهادها، ایده
فقط به بیان مشکالت پرداخته . گردد البته نظام پیشنهادها فقط انتقاد نیست بلکه در آن راه چاره نیز ارائه می.  کیفیت تولید ارائه دهند

هاي سازمان بپردازند و توانند به همه امور و فعالیت هاي رفع مشکالت نیز ارائه می شود از این طریق کارکنان می شود بلکه راه حل نمی
استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در یک سازمان .  پیشنهادهاي اصالحی خود را بر اساس فرآیندي مشخص تدوین و ارائه نمایند

رکت، و با افزایش مشا.  توجه و حساسیت کارکنان را به فرآیندهاي کار بیشتر کرده و باعث مشارکت بیشتر کارکنان در سازمان می شود
  ]17.[شود خالقیت و روحیه کارکنان، راهکارهاي عملی براي حل مسائل و مشکالت سازمان پیدا می

  مزایاي به کارگیري نظام پیشنهادها براي سازمان -1-2-2

کند،  ها که امکان مشاهده تمام پیشنهادها را براي همگان فراهم می هاي اطالعاتی در نظام پیشنهاد گیري از سیستم با گسترش بهره
لذا نظام پیشنهادها در سازمان عالوه . هاي بهبود در سازمان است یابی کارکنان از پیشنهادها یکدیگر و تعمیم و گسترش فرصت ایجاد اطالع

  :باشد ها براي کارکنان نیز داراي مزایایی می داشتن مزایایی براي مدیران و سازمان

  .ها سازمانمزایاي نظام پیشنهادها براي مدیران و )الف 

به کارگیري نظامی که منشأ صرفه جویی اقتصادي، ارتقاي بهره وري، حذف اتالف ها، کاهش هزینه هاي اضافی و درنهایت افزایش 
اصالح و بهبود روش /صرفه جویی و کاهش هزینه ها]10[. هاخواهد بود سودآوري در سازمان باشد، قطعاً مطلوب سهامداران و مدیران سازمان

ارتقاي وفاداري و / بهبود عملکرد شرکت/پویایی سازمان/افزایش سود اقتصادي/ گسترش تفکر جمعی ]12[دانسته هاي مدیریت افزایش/ها
  ]5[تعلق سازمانی

  مزایاي نظام پیشنهادها براي کارکنان)ب

مکانات زیادي براي کارکنان این نظام، ا.  وجود نظام پیشنهادها براي کارکنان نه تنها ضرري ندارد، بلکه منشأ مزایاي متعددي است
  . کند فراهم می

بنابراین امکان دزدیدن ایده و طرح در .  شود در قالب این نظام، ایده  و پیشنهاد پیشنهاددهنده، به نام وي در سیستم ثبت می -1
  . شود جلسات توسط دیگران، که عامل دلسردي کارکنان است، حذف می

طبق استاندارد نظام پیشنهادها نتیجه بررسی پیشنهاد، ظرف مهلت زمانی مقرر در آیین نامۀ نظام پیشنهادها، که اغلب کمتر  -2
براساس استاندارهاي مذکور، اگر پیشنهاد غیر قابل اجراباشد، ذکر .  شود از یک ماه است توسط مراجع مربوطه تعیین و به فرد اعالم می

شود و حتی در این حالت، امکان درخواست تجدید نظر براي  به صورت مؤدبانه توسط بررسی کنندگان انجام میدلیل منطقی و مستدل و 
 .  پیشنهاددهنده وجود دارد

از دیگر مزایاي نظام پیشنهادها براي کارکنان، ارتقاي توان و مهلت عارضه یابی، تحلیل گري و خالقیت است این ویژگی در  -3
 ]10[. شود ارتقاي کیفیت زندگی میزندگی فردي، موجب بهبود 
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:آسیب هاي نظام پیشنهادها در سازمان ها -2-2-2  

اند در یک سال کاري، اصالً پیشنهاد ارایه نمی  هاکه نظام پیشنهادها را به کار گرفته اي از کارکنان در بسیاري از سازمان درصدعمده
. است درصد بوده 20شرکت متوسط ایرانی  150ن در نظام پیشنهادها در دهد که در صد مشارکت کارکنا آخرین بررسی ها نشان می. دهند

در شکل یک هفت دلیل عمده ارایه شده که مانع از طرح پیشنهاد توسط . اند درصد کارکنان در فرآیند پیشنهاد وارد نشده 80در واقع 
  :شوند ها می کارکنان در سازمان

  
  ]10[پیشنهادهاآسیب هاي موجود در سیستم نظام : شکل یک

باشند کـه بـه عقیـده صـاحب نظـران مـانع از طـرح پیشـنهاد و بـروز خالقیـت  کارکنـان در             هفت عامل فوق  از جمله عواملی می 
  :باشد شود و به شرح ذیل می هامی سازمان

سایر عوامـل بـه   . باشد ترین عامل  از هفت عامل ذکر شده می این عامل به عنوان مهم :یابی و خالقیت هاي ایده فقدان مهارت -
  :باشد شرح ذیل می

 نارضایتی از سیستم نظام پیشنهادها -
 اطالعی از چگونگی ارایه  پیشنهاد بی -
 توجهی سازمان به نظام پیشنهادها بی -
 عدم دسترسی به سیستم جهت درج پیشنهاد -
 نقص در سیستم الکترونیکی -
  نداشتن فرصت کافی جهت ارایه پیشنهاد -

  نظام پیشنهادها در شرکت توزیع برق استان مرکزي

دهد شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي قبل از ابالغ دستور العمل هاي ابالغی از سوي تـوانیر و   اسناد ومدارك موجود نشان می
نفـر از   15بـا ترکیـب    27/07/83ده و اولـین جلسـه خـود را در تـاریخ     نمو 83وزارت نیرو اقدام به تشکیل کمیته نظام پیشنهادها در سال 

اما آغاز به کار رسـمی و  .  همکاران تشکیل و نسبت به بررسی پیشنهادهاي رسیده که قالباً به صورت نامه و یا دستی بوده اقدام نموده است
آن را بـه کلیـه    10/02/87دها شـروع و در تـاریخ   نسـبت بـا تهیـه و تـدوین دسـتورالعمل نظـام پیشـنها        87سیستمی آن از ابتداي سـال  

آسیب هاي  
نظام پیشنهادها

عدم آشنایی با 
مهارت هاي ایده 

یابی و خالقیت

نارضایتی از نظام  
پیشنهادها

بی اطالعی از  
چگونگی ارایه 

پیشنهاد

بی توجهی سازمان 
به پیشنهادها

عدم دسترسی به 
سیستم جهت درج 

پیشنهاد

نقص در سیستم 
الکترونیکی

نداشتن فرصت 
کافی 
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 791هـاي پیشـرو در نظـام پیشـنهادها در اسـتان بـا ثبـت         بعنوان یکی از شـرکت  90واحدهاابالغ نمود که از ابتداي استقرار تا پایان سال 
ارزیابـان اسـتانداري مرکـزي     نفر از کارکنان باعث کسب مقام اول جشنوارة شهید رجایی در سه سال پیاپی که توسط 124پیشنهاد توسط 

  . انجام شده است، را داشته است

  روش تحقیق-3

دبیران و اعضاء کمیتـه  ]10[در این تحقیق  به منظور آسیب شناسی نظام پیشنهادها تالش شد تا پرسشنامه با استفاده از منابع معتبر
پرسشـنامه   600اي تهیه گردید و به تعداد  ب سواالت چند گزینهنظام پیشنهادها، اساتیددانشگاه، مدیران اجرایی، و تحقیقات مشابه  در قال

کـه از ایـن تعـداد    . و دستی بین کلیه همکـاران شـرکت در سـطح اسـتان توزیـع گردیـد      ) سیستم اتوماسیون اداري(به طریق الکترونیکی 
هاي توزیع نیروي برق اسـتان مرکـزي    جامعه آماري در این تحقیق، کلیه کارکنان مدیریت. پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد 350حدود

  . باشد با میزان تحصیالت زیر دیپلم، دیپلم و تا مقطع کارشناسی می... هاي اداري، فنی، خدماتی و در بخش
. هاي مختلـف اسـتفاده شـده اسـت     اي و جستجوي اینترنتی و مقاله هاي مورد نیاز از ابزارهاي کتابخانه براي گردآوري اطالعات و داده

تجزیه و تحلیل و پرسشنامه سنجش خالقیت بـا اسـتفاده از طیـف      Excelبا استفاده از آمار توصیفی نتایج با استفاده از  نرم افزارهمچنین 
  .هاي توزیع نیروي برق استان مرکزي میباشد قلمرو مکانی این تحقیق کلیه مدیریت. مورد محاسبه قرار گرفت SPSSلیکرت و نرم افزار 

  :افته هاي تحقیقی -4

پس از جمع آوري پرسشنامه در خصوص آسیب شناسی سیسـتم نظـام پیشـنهادها در شـرکت توزیـع نیـروي بـرق اسـتان مرکـزي          
  :آوري شده ، نتایج ذیل به دست آمد پرسشنامه جمع 350اطالعات گردآوري شده از تعداد 

 ع  به چه میزان است؟در پاسخ به این سوال که میزان آشنایی شما با نظام پیشنهادها در شرکت توزی) الف
  .از پاسخ دهندگان اعالم داشتند نیاز به آموزش نظام پیشنهادها دارند% 58تعداد  -
 .اعالم نمودند آشنایی کافی با نظام دارند% 32تعداد -
  .اعالم نمودند آشنایی با نظام پیشنهادها ندارند% 10تعداد -

  ام پیشنهادها تا حد است؟در پاسخ به این سوال که میزان عالقه شما به مشارکت در نظ) ب
 .اعالم داشتندخیلی عالقه به ارایه پیشنهاد داشتند% 47تعداد -
 .اعالم نمودند که فقط دوست دارند پیشنهاد دهند% 39تعداد -
 .عالقه خود به ارایه پیشنهاد را کم اعالم نمودند% 14تعداد -

  :باشد یل پاسخ دهندگان به شرح ذیل میباشد؟ دال در پاسخ به این سوال که دالیل ارایه عدم پیشنهاد چه می) ج
 %63عدم آشنایی با مهارتهاي ایده یابی و خالقیت  -
 %2نارضایتی از نظام پیشنهادها و بی اعتقادي به آن  -
 %3عدم وجود فرصت ارایه پیشنهاد و بی اعتقادي به آن -
 %3بی توجهی به موضوع به دلیل مشکالت عدیده کارکنان -
 %15پیشنهاددادن بی اطالعی از امکان و چگونگی -
 %5بی توجهی نظام پیشنهادها به پیشنهادهاي دریافتی -
 %6نقص در سیستم الکترونیکی سیستم نظام پیشنهادها -
  %3عدم دسترسی به کامپیوتر و سیستم درج پیشنهاد -
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توجیه سیسـتم  پس از به دست آوردن نتایج فوق با همکاري دفتر آموزش شرکت، امور کارکنان نسبت به آموزش خالقیت کارکنان و 
  .هاي توزیع نیروي برق استان به  عمل آمد نظام پیشنهادهاي شرکت توزیع نیروي در کلیه مدیریت

به منظور رفع آسیب هاي شناسایی شده در سیستم نظام پیشنهادها و آسیب هاي احتمالی با اعالم فراخوان دفتر آموزش شرکت  
 90شهر استان از ابتداي بهمن ماه  11از رسمی و پیمانکاري در بخش اداري و فنی در توزیع نیروي برق استان مرکزي، کلیه کارکنان اعم 

: هاي خالقیت شامل ها ابتدا به آنان تکنیک در کالس هاي آموزش خالقیت  و ایده یابی شرکت نمودند در این کالس 91تیر ماه  30لغایت 
ها در قالب حل یکی از مشکالت پیش  هاي عملی این تکینک کارگاهآموزش و ... ، تکنیک تغییرو  5w+1Wتکنیک طوفان فکري، تکنیک 

لذا کارکنان یاد گرفتند تا چگونه مشکالت سازمان را . روي شرکت توسط کارکنان مطرح و راه حل پیشنهادي و علمی بررسی گردید
یم در کل سازمان و یا در سطح ملی و جهت تعم. هاي علمی مورد آموزش آن را حل و فصل و نمایند شناسایی و چگونه از طریق تکنیک

از همکاران علت عدم مشارکت کامل و ارایه پیشنهاد را % 62با توجه به این که تعداد . آن را از طریق سیستم نظام پیشنهادها ثبت نمایند
یه جزوات آموزشی واهداف یاد ها با ته ها اعالم نموده بودند لذا این کالس فقدان مهارتهاي ایده یابی و خالقیت و ایده یابی درپرسشنامه

  :باشد شده انجام شد نتایج  قبل و بعد ازبرگزاري کالس هاي آموزش خالقیت به شرح جدول روبرو می
  وضعیت پیشنهادهارسیده به سیستم نظام پیشنهادها - 1جدول شماره                                  

  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  

  وضعیت پیشنهادها بعداز آموزش - 2نمودار شماره وضعیت پیشنهادها قبل از آموزش : 1نمودار شماره

  
  
  
  

  

34%

66%

وضعیت پیشنهادها قبل از اجرا طرح آموزش خالقیت

سازمانی
%97فردي

3%

وضعیت پیشنهادها بعد از اجراي طرح آموزش خالقیت

سازمانی
فردي

وضعیت
سال  

  پیشنهادهاي دریافت شده  
  تعداد 

  کل
  راستايدر 

  اهداف سازمان
  در راستاي

  اهداف کارکنان

قبل از اجراي 
ش طرح

آموز
  1387  149  56  93  

1388  215  70  145  
1389  303  98  205  

  34  27  61  1390تابهمن 

بعد از 
ش 

آموز
خالقیت

  

  6  185  191  91تا تیر 90بهمن

  483  436  919  جمع کل

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
 

9 
 

  میزان مشارکت کارکنان در سیستم نظام پیشنهادها - 2دول شمارهج
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :تعداد پیشنهادهاي مصوب -3جدول شماره 
  
  
  
  

 :نتیجه گیري و پیشنهاد -5

با توجه به اطالعات به دست آمده مشخص گردید پس از اجراي آموزش خالقیت در شرکت توزیع برق استان مرکزي مشخص 
درحالی است که قبل از هاي انجام کار این  از پیشنهادهاي دریافت شده از کارکنان در راستاي اهداف سازمان و بهبود روش% 97گردید که 

  .بود% 34اجراي طرح تنها این رقم 
و همچنین تعـداد پیشـنهادي   % 22به % 11همچنین میزان مشارکت کارکنان از پس از اجراي طرح به دو برابر افزایش یافت یعنی از 

لـذا  . قابـل مصـوب دریافـت شـد     پیشـنهاد  71نسبت به چهار سال قبل ) 91تا تیر 90بهمن(قابل اجرا و مصوب نیز تنها در طول شش ماه 
هـاي مناسـب و    هاي آموزش خالقیت نه تنها باعث شناسایی مشکالت سازمان توسط چشمان تیز بین کارکنان و ارایه راه حل اجراي کالس

د که این ثبت آن در سیستم نظام پیشنهادها شد بلکه دو پیشنهاد قابل تعمیم و توسعه در سطح ملی از سوي دو نفر از کارکنان دریافت ش
پیشنهادها جهت اجرا و بررسی بیشتر به کمیته عالی نظام پیشنهادهاي شرکت مادر تخصصی توانیر و وزارت نیرو جهت بررسـی و اجـرا در   

  .سطح ملی ارجاع شده است و امید است همکاران بتوانند با آموزش هاي مستمر پیشنهادهاي بهتري را ارایه نمایند
کم خـود را موظـف بـه ارایـه پیشـنهاد       ك و شواهد بیانگر این واقعیت است هر یک کارکنان توزیع کمهمچنین لذا همانطور که مدار

  .    نمودند و سعی شده با برخی از اقدامات این امر را در شرکت توزیع برق استان مرکزي نهادینه کرد
تـا پایـان    90استان مرکزي از ابتداي بهمن ماه اما مهمترین اقدامات انجام شده سیستم نظام پیشنهادها در شرکت توزیع نیروي برق 

  :باشد زمان با آموزش خالقیت به شرح ذیل می هم 91تیرماه 

تقویت کمیته هاي تخصصی فرعی نظام پیشنهادها و دعوت از همکاران عالقه مند به عضویت در این کمیته ها از طریق اعالم فراخوان  -
هـاي فرعـی تخصصـی و برگـزاري      نفر از همکاران عالقه مند در کمیته 36ر حکم براي و در نهایت صدو) اتوماسیون اداري(الکترونیکی

 . جلسه توجیهی با اعضاي کمیته تخصصی فرعی و تشریح وظایف وعملکرد آنان
 .بازنگري در دستورالعمل نظام پیشنهادها -

وضعیت
  

  سال
  میزان مشارکت کارکنان

  افراد جدید  تعدادکارکنان
  پیشنهاددهنده

  درصد مشارکت
  )تجمعی(

قبل از 
اجراي 
ش طرح

آموز
  1387  781  37  5%  

1388  775  34  9%  

1389  789  44  10%  
  %11  10  751  1390تابهمن 

بعد از 
ش 

آموز
خالقیت

  

  %22  74  750  91تا تیر 90بهمن

  قبل از اجراء آموزش
  90تا بهمن 87سال

  بعداز اجرا آموزش
  جمع کل  91تا تیر 90بهمن 

163  71  234  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
 

10 
 

 .تجدید و بازنگري اعضا کمیته مادر نظام پیشنهادها -
 .به پیشنهادهابرگزاري جلسات پی در پی رسیدگی  -
اندازي مجدد فرم ارایه پیشنهاد بصورت فیزیکی جهت آن دسته از همکاران که امکان دسترسی به سیستم نداشته یا فرصـت کـافی    راه -

 . ندارند، و ثبت پیشنهاد آنها توسط دبیرخانه نظام پیشنهادها
 . اتایجاد ارتباط با پیشنهاددهندگان به منظور دریافت کامل نظرات آنان در جلس -
هاي برتر در سیستم نظام پیشنهادها به منظور ترغیـب آنـان در ارایـه     تهیه و تدوین داستان هاي آموزنده، ارایه آمار و اطالعات شرکت -

 . هاي آموزشی ها در کالس پیشنهاد و طرح این گونه داستان
 . ایجاد فرهنگ سازي بین همکاران از طریق پیام هاي اتوماسیونی -
 . اداش همکارانتسریع در پرداخت پ -
  ادامه آموزش خالقیت و ایده یابی همکاران در جهت هدفمند کردن پیشنهادها -
  . تغییر در نحوه پرداخت پاداش به همکاران بعنوان مثال استفاده از کارت هدیه با درج نام همکار، آرم شرکت و شعار نظام پیشنهادها -
  . پیشنهاد بودندتقدیر از افرادي که در سال هاي گذشته داراي باالترین  -
  : برنامه هاي در دست اقدام و پیشنهاد براي اثربخش بودن سیستم نظام پیشنهادها -
 . برگزاري مسابقه نظام پیشنهادها و اهداء جوایز به نفرات برتر -
  . برگزاري سمینار آموزشی، همایش و کالس جهت همکاران -
 . پیوند سیستم نظام پیشنهادها با ارزشیابی عملکرد کارکنان -
 . تغییراتی در سیستم الکترونیکی نظام پیشنهادها -
  .توزیع فرم ارایه پیشنهاد جهت کارکنانی که دسترسی به سیستم الکترونیکی ندارند -
  . . . . ). مشترکان و(ایجاد تغییر در ساختار نظام پیشنهادها بمنظور دریافت پیشنهاد از خارج از سازمان  -
  . ظامهاي مدیریتیپیوند سیستم نظام پیشنهادها با سایر ن -
  . پیوند با سیستم نظام پیشنهادها با ارزیابی عملکرد مدیران -
  . پیوند سیستم نظام پیشنهادها با ارتقاء کارکنان و مدیران -
 . آموزش اختصاصی اعضاء کمیته تخصصی فرعی -
هداف مشارکت کامل کارکنان و به تهیه و تدوین کتاب نظام پیشنهادها به منظور آشنایی، آموزش خالقیت، هدایت کارکنان در مسیر ا -

 . تصویر کشیدن پیشنهادهاي برتر باتشریح ابعاد کامل صرفه جویی در وقت و زمان جهت ترغیب آنان
 . ترغیب کارکنان به تکمیل نمودن پیشنهادهاي ناقص و ارایه مدارك و مستندات الزم جهت پیشنهادهاي ارسالی -
زمان حاصل از اجراي پیشنهادها و پیشـنهادهاي مصـوب   / نجام شده از نظر هزینههاي ا تشکیل تیم به منظور بررسی صرفه جویی -

  .آماده اجرا
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