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   دهیچک
ـ  نظام یا سیستم پیشنهادها تکنیکی است که می توان از فکر و اندیشه هاي ل مسـائل و  کارکنان براي مساله یابی، چاره جویی و ح

تواننـد   نظام پیشنهادها کلیه کارکنان از عالیترین رده سازمانی تا پایین ترین سطح آن می بر اساس. مشکالت سازمانی بهره جست
روند کاري و یا بهبود روش هـاي انجـام کـار و یـا      پیشنهادها، ایده ها، ابتکارات و نظرات خود را براي رفع نارسایی هاي موجود در

بررسی پیشنهادها در یـک سـازمان توجـه و حساسـیت کارکنـان را بـه        استقرار نظام پذیرش و. تولید ارائه دهند افزایش کیفیت
روحیـه کارکنـان،    کرده و باعث مشارکت بیشتر کارکنان در سازمان می شود و با افزایش مشارکت، خالقیت و فرایندهاي کار بیشتر

  .پیدا می شودراهکارهاي عملی براي حل مسائل و مشکالت سازمان 
 ،در این مقاله ـ که حاصل یک مطالعه پژوهشی کاربردي ،توصیفی و پیمایشی است ـ سعی بر آن است ضمن اشاره بـه مفـاهیم           

درشرکت بـرق منطقـه اي   ) نظام پیشنهادها ( مهمترین موانع سازمانی مشارکت  سیستم نظام پیشنهادات،و تاریخچه ادبیات نظري 
ع مدیریتی؛موانع اجرایی؛موانع ساختاري و فرهنگی؛ وموانع ناشی از کارکنان ـ از منظـر و دیـدگاه پاسـخگویان     ـ شامل موان  تهران

جهت هرچه کاراتر، پویـا تـر و   بهبود وضعیت موجود و نیز  رهنمودهایی به منظورو راهکار ها و مورد بررسی و بازشکافی قرار گیرد 
  .گردده فعال تر نمودن سیستم نظام پیشنهاد ها ارائ

  
  .موانع مدیریتی، اجرایی،ساختاري و رفتاري  ؛یمشارکت مدیریت ؛پیشنهادها سیستم: يدیکل واژگان
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  مقدمه
اي  ها خواهان نیل به چنین نتیجه اگر سازمان. شود تا امور به وجه بهتري انجام شود همفکري، مشارکت و ارج نهادن به کارهاي گروهی موجب می

ها در  شود که باور داشته باشند انسان پی ایجاد انگیزه و جلب مشارکت کارکنان خود برآیند و این مهم زمانی میسر میهستند ناگزیر بایستی در 
افزارهاي فناوري و ابزارهاي  هاي مدیریتی به عنوان نرم امروزه نظام.فرایند کار، نه ابزار و وسیله بلکه عاملی مؤثر در تحقق اهداف سازمان هستند

شناسند و هرگونه  هاي پیشرفته، منابع انسانی را از عوامل زیربنائی در فرایند توسعه می بر این اساس نظریه. شوند توسعه محسوب میاصلی فرایند 
هاي مدیریتی  دانند، از این رو اهمیت و ضرورت توجه به نظام توفیق در فرایند توسعه پایدار را مشروط به توفیق در توسعه منابع انسانی می

هاي مدیریتی پویا و سازنده که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی و در نتیجه  یکی از نظام.اي خواهند یافت هنده منابع انسانی جایگاه ویژهد توسعه
و کارآمد هم از لحاظ نظري و هم در   این نظام مدیرتی به عنوان یک نظام مطلوب. در فرایند توسعه کلی کشور دارد نظام مدیریت مشارکتی است

در واقع نظام مدیریت مشارکتی، نظام همکاري فکري و علمی کارکنان یک . عمل از جایگاه مناسبی در بسیاري از کشورهاي جهان برخوردار است
وري سازمان فعاالنه  هاي حل مسائل و ارتقاي بهره در این نظام کلیه افراد سازمان درباره روش. سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن سازمان است

اندیشی براي رسیدن به اهداف  بدین طریق یک نظام همفکري و هم. کنند ها و پیشنهادها به سازمان ارائه می اندیشیده، حاصل آن را در قالب طرح
بهره  ها برخوردار شده و براي نیل به اهداف سازمانی از آنها حل ها و راه ها، اندیشه آید و مدیریت سازمان از گنجینه طرح سازمان به وجود می

وجود و جریان . شود ها از آنها استفاده می گیري هاي کلیه اعضاي سازمان ارزش شایسته قائل شده و در تصمیم در این نظام براي خالقیت. جوید می
را  این نظام نتایج و پیامدهاي مثبت و مطلوب متعددي از جمله افزایش سطح انگیزش، رضایت، بهداشت روانی و خالقیت و نوآوري کارکنان

 1.دربرخواهد داشت
 يساز تصمیم فرآیند در دخالت و سرنوشت تعیین حق آن در که است)  یمشارکت مدیریت(  یمدیریت نوین يها برنامه از ییک پیشنهادها سیستم

 کارکنان یلشغ رضایت و نفس به اعتماد و يباور خود حس ياحیا و يکار یزندگ کیفیت يرو بر که یتصمیمات خصوصاً یسازمان يگیر تصمیم و
  . است شده شناخته رسمیت به دارد تاثیر

 حیات فراگرد در که هستند دانشی و اطالعات انرژي، حاوي سازمان یک خدمات ارائه و گیري شکل در اصلی منبع و ثروت عنوان به کارکنان
 و پایداري موجد و سازمان اهداف تحقق هکنند تضمین ارزشمند، منبع این جذب و هدایت دهی، سامان. است یافته قوام و شده ایجاد سازمان

  )1378, رهنورد(. است مستمر تعالی و توسعه براي الزم استحکام
 یدولت يسازمانها و هستیم ها سازمان بیشتر در)   پیشنهادها نظام(  یمشارکت مدیریت حوزه در یاساس تحوالت و تغییرات شاهد اخیر يسالها در

 یشناسای همچنین و برق يشرکتها يویژگیها به توجه با مقاله این در.  اند شده ملزم امر این به دولت سعهتو چهارم برنامه اساس بر نیز کشور
 موجب شده ذکر نکات به توجه با رود یم دیام و است دهیگرد نیتدو  شده نییتع الزامات به توجه با نظام این پذیرش شرایط و یسازمان موانع

  . شود  کارکنان یشغل منزلت و قدر ارتقاء احساس و یشغل رضایت,  روحیه تقویت
 داشت اذعان توان یم بنابراین ؛است ياقتصاد توسعه عامل هم و هدف هم یانسان ينیرو یفرهنگ توسعه و است یانسان منابع توسعه کلید مشارکت

  . باشد داشته نیتام و خالقیت و انگیزه که کار ينیرو یول است ياقتصاد توسعه محرکه ينیرو,  کار ينیرو مشارکت که
 کسب در کارکنان کننده تعیین و حیاتی نقش به راسخ اعتقاد با و خویش انسانی نیروي آشکار و پنهان ظرفیتهاي از گیري منظوربهره به تهران برق

 و ایجاد به اقدام 1376 لسا از ایران، اسالمی جمهوري دولت اداري تحول هاي برنامه با همسو و سازمان متعالی آرمانهاي به دستیابی و موفقیتها
 و تشویق نظام این طریق از شرکت سرنوشت و امور در فعال مشارکت و حضور به را خود کارکنان و نموده پیشنهادها بررسی و پذیرش نظام استقرار
 بصورت نظام این اگر که پذیرفت و واقف آن مطلوب نتایج به شرکت مدیریت تهران برق در پیشنهادها نظام عملکرد یبررس با. است کرده ترغیب
 از یول نمود اقدام نظام این تقویت به مدیریت که بود اساس این بر رسید خواهد یعال يور بهره به شود پیاده شرکت در تر یاصول و یعلم ، یمنطق

 بوجود انگیزه این لذا.  نماید یم کند سازمانها و شرکتها سایر با مقایسه در را یده پیشنهاد  روند عوامل یبرخ وجود گردید احساس  که آنجایی
  .   نماییم تالش آنها رفع درصدد و یافته یآگاه نظام این يرو فرا مشکالت و ضعف نقاط از بتوانیم بهتر پژوهش این انجام با که آمد
 در مستمر بهبود هاي میتهک ایجاد طریق از و گسترده بسیار ساختاري از استفاده با تهران برق در پیشنهادها بررسی و پذیرش نظام اکنون هم

 بیان و بروز براي مناسبی بستر و زمینه و داده قرار پوشش تحت را شرکت کارکنان تمامی فراگیر صورتی به است توانسته سازمانی واحدهاي تمامی
  .نماید فراهم آنان خالق پیشنهادهاي و نظرات

 کارکنان مشارکت و مشارکتی مدیریت توسعه و ایجاد دورنماي با خویش ملتکا و تحول چرخه در تهران برق در پیشنهادها بررسی و پذیرش نظام
 کارکنان وسیع اقبال و شرکت ارشد مدیریت جدي حمایت از و گرفته قرار خود بالندگی و بلوغ مرحله در اینک شرکت، شئون و امور تمامی در

                                                
1 http://motaleat.sanjesh.org/pishnahadat/site/info_site/amozesh/nezam_pish.html 
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رار سیستم نظام پیشنهادها در حوزه شرکت برق منطقه اي تهران می این مقاله در نظر دارد به بررسی چالشها و راهبردهاي استق.است برخوردار
  .پردازد و پژوهشگران کوشش نموده اند با آسیب شناسی درست و منطقی ،توصیه ها و رهنمودهایی به منظور بهبود وضعیت موجود ارایه نماید

 
  پژوهشمبانی نظري 

  مفاهیم واژه هاي کلیدي         -1
  :  شود یم تعریف زیر شرح به پژوهش يکلید يها واژه
  تاکتیکی سازمان به حساب آورد که بصورت رسمی / مشارکت را می توان فرایند درگیري کارکنان در تصمیم هاي استراتژیک  :مشارکت مفهوم /

 بهي گیر تصمیم در مشارکت ) 1378رهنورد ، . ( غیر مستقیم و با درجه ، سطح و حدود مشخصی اتفاق می افتد / غیر رسمی در شکل مستقیم 
 ادراك افراد که است علت همین به) .  1988 ، همکاران و کاتن(  آیدی م در عمل بهی مختلف طریق به اما شودی م تصور واحد مفهوم یک عنوان
 در را آن نهآگاها بیش و  کم و کنندی م صحبت آن مورد در مشارکت تعریف بدون نویسندگان و پژوهشگران ازی خیل. دارند مشارکت ازی متفاوت

 تقریباً اما ، است انگیز دل مفهوم یک کشورها ازی خیل دري گیر تصمیم در مشارکت می گوید)  1970(  شرجل.  برندی م کار بهی مختلفی معن
  .  کنندی م فکر آن مورد دری متفاوت طور به برندی م کار به را اصطالح این کهي افراد بیشتر

 به وجود آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت که تمام کارکنان و « ارکتی عبارتست از مدیریت مش :مدیریت مشارکتی  مفهوم
مشتریان و پیمانکاران یک سازمان در روند تصمیم سازي ، تصمیم گیري و حل مسائل و مشکالت سازمان با مدیریت همکاري و 

 1)(milner, 1995و  )  1380برومند ، (»  . مشارکت نماینــد 
 نظام پیشنهادها یک نظامی است که در آن با برنامه و مکانیزم مشخصی پیشنهادهاي کارکنان در مورد بهبود :هادها نظام پیشن مفهوم  

سوي سازمان تعلق می  هاي مادي و غیرمادي از پاداش ،شود مورد اجرا گذاشته میه بعضاً ب وضعیت سازمان جمع آوري ، ارزیابی و
  ) 1375طوسی، . ( گیرد 

  )suggestions system( پیشنهادها نظام تعریف        -2
شوند و این اجزاء با  هاي معین، به هم وابسته یا مرتبط می اي از اجزاء و روابط میان آنهاست که توسط ویژگی مجموعه، ) system(نظام 
  . دهند شان یک کل را تشکیل می محیط

ها و باال بردن  تغییر مثبت، بهبود روش، افزایش کیفیت و تولید، کاهش هزینههر فکر و ایده نو که بتواند منجربه ایجاد یک  ،)suggest(پیشنهاد 
در واقع تشویق به ارائه . کاربرد گسترده نظام پیشنهادها نشانگر اهمیت آن در مشارکت است. شود گردد پیشنهاد تلقی می... روحیه کارکنان و یا 

هاي گوناگون محیط کاري، با ارائه بازخوردهاي عادي و  نها براي بهبود شرایط و زمینهپیشنهاد توسط کارکنان به طور فردي یا گروهی و ارزیابی آ
توان گفت نظام پیشنهادها یک نظام مدون براي فعال کردن ذهن افراد و به کارگیري  می. باشد معنوي براي کارکنان از اساس نظام پیشنهادها می

  .2باشد ن میهاي سازما ها و نظرات آنها براي بهبود فعالیت ایده
  انواع پیشنهادها، -3
  پیشنهادهاي قابل بررسی) پیشنهادهاي غیرقابل بررسی؛ ب) الف: شوند پیشنهادها از لحاظ نوع آنها به دو گروه تقسیم می 

شکل را پیشنهادهایی که تنها م پیشنهادهاي تکراري. شود جزء وظایف فرد محسوب می که پیشنهادهایی   :پیشنهادهاي غیرقابل بررسی) الف
مشی و سیاست سازمان  پیشنهادهایی که خارج از خط آل و دور از دسترس دهاي ایدهپیشنها .کنند کار الزم را ارائه نمیسازد اما راه مطرح می

  .باشند می
  :شوند کنند به دو دسته زیر تقسیم می این پیشنهاها بر اساس منافعی که براي سازمان ایجاد میپیشنهادهاي قابل بررسی) ب
هاي ایمنی،  از قبیل پیشنهادهاي مربوط به طرح. باشد پیشنهادهایی است که نتیجۀ آن قابل محاسبه ریاضی نمی :پیشنهادهاي کیفی) 1ـ ب

  ...خدماتی، اصالح کار نظام و 

                                                
Č که کند می  ایجاب  اخص بطور  متخصص و متبحر  کارگران و  کارکنان و  اعم بطور  انسانی  حیاتی و گرانقدر  منابع  جمله از  مدیران اختیار در  منابع از  بهینه  استفاده 
 مدیریت«   شیوه  موفق نسبتاً  هاي شیوه  این از  یکی.  گیرند بکار آنرا  موقعه ب اقتضاي و  محیطی  شرایط  به  توجه با و  یافته  آگاهی ها سازمان  اداره  نوین  هاي شیوه از 
 در و)  مادي(  منافع و  منابع در  مشارکت محور  چهار  تأسیسات   دارها  شیوه  این در.  دارد  تجربه  سابقه قرن  یک حدود  صنعتی  کشورهاي در  که  است»   یمشارکت 

  .  است  مالکیت و  مدیریت در  مشارکت  واقع در  که باشد می  مطرح)   روانی(  ها فرصت و  گیري تصمیم
  

2 http://motaleat.sanjesh.org/pishnahadat/site/info_site/amozesh/nezam_pish.html 
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از قبیل پیشنهادهاي . باشد قابل محاسبه می) ها جوئی حاصله از اجراي طرح صرفه(پیشنهادهایی است که نتیجه آنها  :پیشنهادهاي کمی) 2ب ـ 
بندي دیگر، پیشنهادهاي ارائه شده از طرف کارکنان را به صورت فردي یا  در تقسیم...مربوط به کاهش ضایعات، استفاده بهینه از مواد اولیه و 

در . کنند یم میبندي دیگر پیشنهادها را به دو گروه کلی پیشنهادهاي محرمانه و غیرمحرمانه تقس در یک دسته. کنند گروهی تقسیم می
  .)همان منبع(کند و در پیشنهادهاي محرمانه مایل به افشاي نام خود نیست پیشنهادهاي غیرمحرمانه پیشنهاددهنده، مشخصات خود را بیان می

  
  هاي یک پیشنهاد ارزش -4

ل توجه همه مجریان را به خود جلب یعنی همان ارزشی که در نگاه او. اولین ارزش یک پیشنهاد ارزش اقتصادي حاصل از اجراي آن است الف ـ
هاي اولیه استقرار به دنبال حصول کامل آن هستند و در صورت عدم مشاهده پیامدهاي چشمگیر اقتصادي دچار  کرده و عموماً به اشتباه در سال

هاي اولیه بر آن تکیه نمود و  البایست در س این ارزش پارامتر مفیدي است و لیکن نمی. کنند دلسردي و یأس شده و کار را نیمه تمام رها می
هاي  ها را به عنوان نداشتن صرفه اقتصادي رد کرد چرا که در یک پیشنهاد ارزش بایستی با مقیاس آن سنجید و انبوهی از ایده پیشنهادها را نمی
  .دیگري نهفته است

داند زیرا قابلیت آنها را در انجام  ارکنان مفید میکند و حاصل یادگیري را براي ک مزیت کلیدي مشارکت را یادگیري ذکر می "هینگلی"ب ـ 
ها و پیامدهاي مثبت یک پیشنهاد محسوب  لذا یادگیري سازمانی از جمله ارزش. دهد وظایف افزایش داده ارزش آنها را در سازمان ارتقاء می

  .شود می
عدم ارضاي این نیازهاي کاري باعث آسیب روانی و  .کند معتقد است مشارکت نیازهاي کاري معینی از انسان را ارضاء می "ساشکین"ج ـ 

  .شود هاي یک پیشنهاد محسوب می پس ارضاي این گونه از نیازهاي افراد از ارزش. شود فیزیکی کارکنان می
در نتیجه . کند پر می هاي کارگران و شغل آنها را رئیس اتحادیه ها روابط انسانی ژاپن معتقد است پیشنهادها خالء میان توانایی "یامادا"د ـ آقاي 

یابیم که یکی از  بنابراین با دقت در این مطالب در می. کند پیشنهادات نشانگر آن است که مهارت کارکنان بیش از آن است که کارشان طلب می
برد و آنهایی را  هاي افراد پی می یتشناسایی توانائی افراد است یعنی مدیریت به قابل) اعم از تأیید شده یا رد شده(ها و مزایاي ارائه پیشنهادها  ارزش

  .کند که از توانایی باال برخوردار هستند شناسایی می
که همگان آن را به دلیل غیرقابل اجرا بودن، فاقد هرگونه ارزشی براي (هاي نهفته در پیشنهادها، به ویژه پیشنهاد رد شده  یکی دیگر از ارزش هـ ـ

شود در سال اول اجراي نظام پیشنهادها حتی بابت پیشنهادهاي  به همین دلیل است که توصیه می. راد استرفع ابهامات ذهنی اف) دانند سازمان می
  )همان منبع( .رد شده نیز پاداش مناسبی به عنوان جایزه مشارکت فکري پرداخت گردد

  فلسفه استفاده از نظام پیشنهادها -5
قیقت به عنوان فلسفه به کارگیري آن مطرح است افزایش توان سازمان در مقابل آنچه در نظام پیشنهادها به عنوان اهداف آرمانی و در ح

هاي انسان و همسو کردن اهداف کارکنان با  کنندگان خدمات یا محصوالت از طریق ارج نهادن به فضائل و توانایی هاي متغیر مصرف خواست
فلسفه این نظام در نهایت . عقاید آنها در هر رده شغلی و بخش سازمانی است آرا و هاي سازمان و در نهایت استفاده صحیح از تجربه، اندیشه،  هدف

: گوید می مدیران به خطاب سو یک از: گوید می هم به مربوط اما جداگانه، سخنی یک هر با و نگرد می دیدگاه دو از را کارکنان  دو گروه مدیران و
بلکه باید همیشه درها را به روي افکار و عقاید تازه باز . خود و بستن درها خودداري کنیمستن در برج عاج و کشیدن دیوار به دور نش از همواره باید

هاي جدید، برابر است با ایستایی و  نگرفتن از ابداعات و شیوه هاي نو و بهره اعتنایی به اندیشه بی . ها استقبال کنیم ها و نوآوري بگذاریم و از دگرگونی
حال آن که بر عکس این رفتار، نموداري از پیشرفت کارها و . مان به معناي عقب ماندن و به قهقرا رفتن استدرنگ، و ایستایی نیز در گذر ز

در تمام امور سازمان با ارائه افکار و عقاید تازه : گوید از طرف دیگر به کارکنان و کارگران می. کامیابی در رسیدن به اهداف، ترقی و تعالی خواهد بود
اگر گاهی . توان انتظار داشت که کارها همیشه قرین موفقیت باشد در این زمینه نمی. ئی به نظر برسند مشارکت کنیدحتی اگر کوچک و جز

اید  زیرا همین موضوع که شما توانسته. شود دلسرد نشوید پیشنهاد شما به دالیلی که مهمتر از همه غیر عملی بودن آن است به اجرا گذاشته نمی
بین، صاحب اندیشه و بینش و ابتکار هستید و با  اي راه حل آن هم بیندیشید حاکی از آن است که فردي کنجکاو، نکتهمتوجه مشکل بشوید و بر

  .)همان منبع(آمیز خواهید داشت ادامه این روش، بار دیگر حتماً پیشنهادي موفقیت
 اهداف اجرایی نظام پیشنهادها - 6
  )سازمانی سازمانی و برون درون(ي و اثربخشی در مقابل خواست ذینفعان پذیر پذیري، مخاطره ایش سالمت، انعطافافز  ) 6- 1
  ها و به فعل درآوردن استعدادهاي درونی کارکنان بروز خالقیت )2-6
  بهبود فرایندها از طریق ارائه پیشنهادها) 3-6  

  بهبود شرایط محیطی کار )4-6
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  افزایش انگیزه در کارکنان )6- 5
  هاي سازمان یتارتقاء کمی و کیفی فعال )6- 6
  )ذینفعان(رجوع  افزایش رضایت ارباب )7-6
  افزایش حسن تعلق سازمانی) 8-6
  همسو نمودن اهداف فردي با اهداف سازمانی )9-6

  توسعه و تقویت ارتباط کارکنان و مدیریت )10-6
  هاي کارکنان و استفاده مطلوب از آن آگاهی مدیریت ارشد سازمان از توانایی) 6- 11
  گیري مدیریت از طریق نظرات و پیشنهادهاي ارائه شده د تصمیمبهبو )12-6
  رسانی بهبود نظام گردش اطالعات و اطالع) 6- 13
  .)همان منبع(تقویت تعهد سازمانی )14-6
  یاسالم مدیریت جایگاه مشارکت در - 7

برداري از کلیه امکانات مادي و معنوي را که به  رهیعنی انسان باید شایستگی اداره و به. واالي مکتب اسالم، مدیریت نوعی رشد است  در اندیشه
روح مشورت در امر . در اسالم به تفکر، نظریه و شخصیت افراد به عنوان عوامل رشددهنده توجه شده است. عهده او سپرده شده است را داشته باشد

االیش اندیشه و ایجاد پشتیبان است و خودمحوري عامل گیري از عقل و اندیشه دیگران و پ گیري نشأت گرفته از رحمت الهی و موجب بهره تصمیم
لذا در مسائلی که به مصالح عمومی . شود قطع ارتباط معنوي و صمیمت با کارکنان و فرودستان شده و باعث نادیده انگاشتن شخصیت آنان می

این رحمت الهی ": فرمایند اوند در خصوص مشورت میعمران خد سوره آل 159در آیه . شود باید با آنان مشورت نمود کارکنان در سازمان مربوط می
بنابراین بر آنان ببخشاي و بر ایشان طلب . شدند بودي همه از دورت پراکنده می است که تو را با مردم مهربان کرده است و اگر خشن و سنگدل می

همچنین در سوره شوري نیز به موضوع مشورت ".دا کنگرفتی توکل بر خ  آمرزش کن و در امور با ایشان مشورت کن و آن گاه که به کاري تصمیم
همچنین خداوند در قرآن کریم ".کنند ایم انفاق می دهند و از آنچه روزیشان کرده مؤمنین امور خود را به طور شورایی انجام می". اشاره شده است

کنند آنانند کسانی  شنوند و از نیکوترین سخن پیروي می پس مژده بخش بندگان مرا آنان که سخن را می": فرماید می 18و  17در سوره زمر آیات 
بنابراین از دیدگاه  ".مشورت حصار ندامت و ایمنی از سالمت است": فرماید رسول گرامی می. "که خدا هدایتشان کرده و آنان که صاحبان خردند

داند و تأکید بر این که اصوالً مشورت کردن  از مشورت نمی نیاز اسالم هیچ مدیریتی را بی. اسالم مشارکت و شورا اساس کار و سیاست مدیریت است
  .. )همان منبع(هاي مؤمنان است، ناشی از همین سیاست اسالمی است از ویژگی

  تاریخچه نظام پیشنهادها در جهان-8
 کارکنان ، پیشنهادهاي  مشخص  و مکانیزمی  هبا برنام  سیستم در این .   است  وري محور ارتقاء بهره  و ی انسان  هاي از سیستم  پیشنهادها یکی  سیستم

و   مادي  هاي مورد تشویق  سازمان  سوي از  پیشنهاد دهندگان  در مقابل. شود  و بعضاً اجرا می  ، ارزیابی آوري  ، جمع سازمان   درمورد بهبود وضعیت 
 درکارخانه کروپ  آلفرد  آقاي  بهبود کار، توسط  شنهاد در راستايپی  ارائه   جهت  کارگران  تشویق  براي  قدم  اولین. گیرند  قرارمی  غیرمادي

جنرال «  نام  به  از بازنشستگی  پس 1872 در سال  وي  که درکتابی.  است   شده  برداشته  میالدي 1867 در سال  در شهر آخن  آلمان  کروپ فوالدسازي
اي  نظر و ایده اگر شما  تأکید داشتند که  اند ، در آن کرده می  مشخص را   کارگران  وظایف  شرح  که هنگامی« : نویسد  ، می است   نوشته» رگیولیتیو  
در  ». دهند   ارائه  مدیریت به   بررسی  را براي  آن  ها نیز بایستی بدهید و آن  سرپرستان  را به دارید ، آن  و یا اختراع  بهبود کار ، نوآوري  براي 

 , Mishra .شد   اجرا گذاشته  به»  و برادران   دنی ویلیام «  سازي  کشتی  در مؤسسه  در انگلستان  کارگران تشویق رنامه ب  اولین  میالدي 1880 سال
1994) (  

 اي دیگر از و پاره "بیل"و کارخانه ) ان ـ سی ـ آر(هاي صنعتی از جمله  در اوایل قرن بیستم، سیستم ارائه اندیشه در آمریکا و در برخی از شرکت
هاي مدیریت در آمریکا به کار گرفته شد و  ها و تکنیک این سیستم بعد از جنگ جهانی دوم مانند بسیاري از سیستم. صنایع به کار گرفته شد

بهترین پیشنهاددهنده سال از دست  ساله همه و شود می اجرا پیشنهادها ارائه سیستم آمریکا اول درجه هاي شرکت ٪90اکنون در بیش از  هم
هاي صنعتی و نیروي  پس از جنگ جهانی دوم نظام پیشنهادها توسط سازمان آموزش. کند جمهور آمریکا لوح یادبود و جوائزي دریافت می رئیس

به عالوه بازدید مدیران اجرائی ژاپن از آمریکا و مشاهده نتایج موفقیت حاصل از نظام پیشنهادها روند اجرائی آن . هوائی آمریکا در ژاپن معرفی شد
در صنایع ژاپن به حدي پیشرفت کرده است که سرانه ) بهبود مستمر(امروزه این نظام به عنوان نظام کایزن . ا در صنایع ژاپن تسریع بخشیدر
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 شده ثبت مؤسسات ٪92هم اکنون در ژاپن حدود . شود ها محسوب می پیشنهاد کارکنان به عوان یکی از پارامترهاي ارزیابی میزان موفقیت شرکت
  .1کنند می استفاده آن از توکیو بهادار اوراق و سهام رسبو در
 به  است شده  گرفته کار  به»  کادبري جرج«  سازي شکالت  شرکت در  پیشنهادها  سیستم  اجراي  هاي برنامه  ترین مشخص از  یکی 1904 سال در

 این . است  شده  دریافت پیشنهاد 81000 مرد  کارکنان از و 60000 زن  کارکنان از1939  سال تا  سیستم  اجراي هاي سال  فاصله در  که ترتیبی 
  شد و هم در آمریکا بکار گرفته   مدیریت ها و فنون  از سیستم  ، مانند بسیاري  دوم  جهانی  در بعد از جنگ  Suggestion System نام  به  سیستم 

  ) 1375طوسی . ( اجرا می شود  پیشنهادها  رائها  آمریکا سیستم  اول درجه   از شرکتهاي% 90از   در بیش  اکنون
  تاریخچه نظام پیشنهادها در ایران -9
در پی بازدید گروهی از کارشناسان سازمان گسترش نوسازي صنایع ایران از ژاپن  1366اجراي نظام پیشنهادها به صورتی فراگیر در ایران از سال  

. در حال حاضر بیش از یکصد شرکت خصوصی و دولتی در ایران داراي نظام پیشنهادها هستند 2.با حمایت و پشتوانه وزارت صنایع سنگین آغاز شد
شوراي عالی اداري طبق  1377در همین رابطه در شهریورماه سال . اند هاي دولتی به اجراي نظام پیشنهادها اقدام کرده اخیراً بسیاري از سازمان

طبق . هاي دولتی مورد تأکید قرار داد ها و بانک ها، شرکت ها، مؤسسه را در کلیه وزاتخانه "هانظام پذیرش و بررسی پیشنهاد"اي استقرار  مصوبه
هاي سراسر کشور استقرار  شود تا پس از اصالحات الزم در کلیه سازمان این مصوبه این طرح در مرحله اول در چند وزارتخانه و چند استان اجرا می

نامه و دستورالعمل اجرایی آن به  بررسی پیشنهادها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، آئینبه منظور استقرار نظام پذیرش و  .یابد
  .3هاي اجرایی آغاز خواهد شد تصویب شوراي تحول اداري وزارت رسیده و بر اساس آن فعالیت

  

  پیشنهادها  سیستم  اجراي فرایند  کلیات -10
 مسئول واحد ، سازمان: نظیر  مسائلی  کردن مشخص ،  پیشنهادها  سیستم  احیطر از منظور:  پیشنهادها  سیستم  اجراي و  طراحی 

  .   است جوایز و  پاداش پرداخت و  ارزیابی  دستورالعملهاي و  مکانیزم ،  دادن  پاسخ  چگونگی ،  پیشنهادها  ارائه  طریقه ،  پیشنهادها  سیستم 
 شود  رعایت زیر موارد  حداقل باید  پیشنهادها  سیستم  اجراي  براي  ریزي رنامهب در:  پیشنهادها  سیستم  اجراي  براي  ریزي برنامه  :  

  . . . و رسید صدور و ثبت ،  پیشنهادها دریافت براي سیستمی ایجاد - 1
 و  مسئولین  نمودن  مشخص ، الزم  هاي کمیته تشکیل. . . (  و تشکر و تقدیر و  پاداش  اعطاي ،  پاسخگویی ،  بررسی  براي  سیستمی ایجاد - 2

  . . . ) . و  رابطان
  .  فردي و  گروهی  مشارکت  فرهنگ  کردن  نهادي و  تبلیغات  صحیح  هاي شیوه  به  پرداختن - 3
  .  آن توسعه  جهت  مناسب تدابیر اتخاذ و  مشارکت روند  منظم  بررسی و  کارکنان  مشارکت از  حاصل  نتایج  اعالم - 4
  . زمینه این در کارکنان  عموم  براي  عمومی  آموزش و ها برنامه  این  اجراي  اندرکاران دست  به  دادن  آموزش - 5

  : از عبارتند ، یابند می ییاجرا  قابلیت پیشنهادها  هاي سیستم ها آن اساس بر  که  مشترك  وجوه  خالصه بطور
  .  پیشنهادها  سیستم يبرا  لمسئو  یک وجود ،  میانی مدیران  حمایت ، سازمان ارشد  مدیریت تعهد 
 رسید و  شده  داده تحویل  پیشنهادها  سیستم  دبیرخانه  به و شود می  نوشته  مخصوصی  فرم در پیشنهادها معموالً:  پیشنهاد  ارائه  روش 

 اختیار در ،  آسان  دسترسی  قابلیت و  سهولت با و پیشنهادها  سیستم  دبیرخانه  توسط باید پیشنهاد  ارایه  هاي فرم.  گردد می  دریافت
  ارائه ،  سازمان امور سایر  درباره  هم و خود فعالیت  حوزه در  هم  نفري چند  گروه یا نفر  یک  توسط تواند می پیشنهاد.  گیرد قرار کارکنان

  .  شود
 الزم. آید بعمل  الزم گیري تصمیم  آن  به  نسبتو   شده  رسیدگی  معینی  مدت  ظرف  بایست می  دریافتی  پیشنهادها  کلیه: پیشنهاد  ارزیابی 

. گیرد   ها انجام گروه این  در قالب  پیشنهادها  و ارزیابی  شوند و بررسی  دیده  مورد نیاز ، تدارك  هاي در زمینه  کارشناسی  گروههاي  است 
و   ، منافع و کاوش  تحقیق  ، میزان یت ، ابتکار و خالقیت ، کم مانند کیفیت   مختلف  باشد و عوامل  و شفاف  باید روشن  ارزیابی  مالکهاي

                                                
1 http://motaleat.sanjesh.org/pishnahadat/site/info_site/amozesh/nezam_pish.html 

č ǨǽƗǷƗ ƷƳ ƺǾǱ Ƙǭ ƷǸǂǥ ƷƳ  ǧƘƽ  ČĎđĒ ǬƢƾǾƽ  ƘǵƳƘǶǲǂǾř  ƠǥƸǁ ƷƘǶš ƷƳ  ǼƢǖǲǅ   ǻƴǾǩǸơ Ƿ  ƠǥƸǁ Ü ǻƹƘƽ ƷǸơƘǽƳƗƷ   ǯƗƸǽƗ ƠǥƸǁ Ü  ƟƘǖǎǡ ƴǾǩǸơ Ƿ ƳƷǸǱ   ǻƳȅǸǝ  Ü
ƠǥƸǁ  ǫƘǥƋ  ƠǥƸǁ Ƿ Ü ƺǪǝ  ƗƸǾǩǸƽ ǯ ǼƭƗƸǍ Û  ǴƩǸơ Ƙƛ Ƿ ƴǽƳƸū ƗƸƩƗ Ƿ  Ǵƛ  ƠǾǢǝǸǭ  ǴǪǅƘƭ  ƠǥƸǁ Û ǻƘǵ  ǻƳƴǖƢǭ  ǃǸǆƲƛ  ǀƲƛ ƷƳ  Ơǖǲǅ  ǯƘǵƗǸƱ  ǰǽƗ  ǬƢƾǾƽ  
 ƴǱƴǁ Üƛ ǴǴǥ ǻƷǸǍ  ǧƘƽ Ƙơ ČĎĒČ ǀǾƛ   ƹƗčċ ƠǥƸǁ  ũƷƺƛ  Ǵƛ  ǫƘǒǱ  ƠǥƷƘǂǭ  ǠǽƸǍ ƹƗ  ǴƕƗƷƗ  ƴǲƢƽǸǾř ƘǵƳƘǶǲǂǾř ) ǼƽǸǍČĎĒĐ . (   

  
3http://motaleat.sanjesh.org/pishnahadat/site/info_site/amozesh/nezam_pish.html  
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  نامه در آیین  که سازمان  براي  مهم  و سایر عوامل  سازمان  و وجهه  جایگاه  ، باال بردنکارها  شدن  و روان  ، آسان ستحصال ا  قابل جویی صرفه
 ) 1377اسمی ، ق. (قرار گیرد  جدي  نماید ، مورد توجه می  اشاره آن  به  مربوطه

   پژوهش شناسی روش
جامعه آمـاري پـژوهش    . باشد یم 2یتوصیف ـ یپیمایش نوع از ها داده يآور جمع روش ازنظر و 1يکاربرد نوع از اهداف و ماهیت نظر از  مقاله این   

   .باشد وشش شرکت برق منطقه اي تهران میهاي تحت پ بخش) اعم از سطوح مدیریتی و سرپرستی و کارشناسان و کمک کارشناسان(حاضر، کلیه کارکنان 
هاي مذکور در تحقیق حاضر و به دلیل متنوع بودن امورها و دفاتر تحت پوشـش شـرکت بـرق منطقـه اي تهـران ، از روش       به منظور رعایت ویژگی

انتخابی به نسبت تعداد جامعه آماري  هاي بدین ترتیب که مجموعه نمونه. استفاده شده است) و از نوع متناسب با حجم هر طبقه(اي  تصادفی طبقه
یافته به هر واحد سازمانی به روش تصادفی ساده ـ و با شانس برابر ـ میان آنها    هر واحد سازمانی بین آن ها توزیع شده است و تعداد نمونه اختصاص

کـه   4و کـوهن  3گیري کرجسی و مورگان به منظور تعیین تعداد نمونه و با توجه به جدول جامعه آماري، از مدل تصمیم. توزیع شده است
: نمونـه (استفاده گردید و با توجه به تعداد جامعه آماري مورد نظر ) 333، 1380سکاران، (اند  رهنمود علمی و قابل تعمیمی را ارایه نموده

  . نمونه انتخاب شد 260،حجم نمونه تعداد )نفر 800
، مطالعـه مسـتندات و مطالعـه    6هـاي مصـاحبه   و از روش) به عنوان روش اصـلی ( 5براي این منظور در پژوهش حاضر از روش پرسشنامه

 سـئوال  بـه  یپاسخگوی يراستا در. شود استفاده شده است که اینک به جزییات هریک پرداخت می) هاي مکمل به عنوان روش(اي  کتابخانه
 موانع مهمترین تهران يا منطقه برق شرکت کارشناسان و رانیمد از يتعداد با مصاحبه همچنین و تحقیق ينظر یمبان مطالعه از پس تحقیق يها

 ایـن  از استفاده با سپس شد یطراح يا مقوله چند پرسشنامه یک آن اساس بر و یشناسای آن ياجرا يبرا مناسب بستر و پیشنهادها نظام یسازمان
  . شد واقع  رسشپ مورد کارکنان مشارکت بر یسازمان موانع از یک هر يگذار تأثیر میزان پرسشنامه
 دوم قسـمت  در دارد اختصاص پاسخگو یعموم سئواالت به مربوط اول قسمت:  باشد یم قسمت سه شامل خصوص این در شده یطراح پرسشنامه

 در)  يسـاختار  و فرهنگـی  و اجرایـی ,  کارکنـان ,  یمـدیریت  موانـع (  مشارکت موانع لیست و شد یطراح اي گزینه پنج مقیاس با یکل سئوال یک
 موانـع  از یـک  هـر  يتأثیرگـذار  میـزان ,  خود نظرات و تجربیات از استفاده با تا شد خواسته پاسخگو از و شد بیان)  سئوال 22( مذکور یرمجموعهز

 پیشنهادها مدیریت نظام ياجرا يبرا مناسب بستر و زمینه آیا اینکه تعیین يبرا سوم قسمت در.   کنند مشخص,  کارکنان مشارکت در را یسازمان
  است شده واقع پرسش مورد خصوص این در کارکنان  نظرات و  یطراح يا گزینه پنج سوال 15 نه یا باشد یم موجود شرکت در کارکنان مشارکت و
 مورد)  کارکنان یفرهنگ و يساختار ، یمدیریت ، اجرایی موانع(  بعد چهار در پیشنهادها نظام یسازمان موانع مهمترین یدانیم مطالعه و  یبررس  با

 نظـام  یسـازمان  موانـع  مهمتـرین  خصـوص  در کارکنـان  دیـدگاه  و گردیـد  یطراحـ  سوال 22 يحاو یجامع پرسشنامۀ سپس. گرفت قرار شناسایی
  .  گرفت قرار پرسش مورد بعد چهار هر در تفکیک به پیشنهادها

ادشـده نیـز بـه طـور کامـل ارتبـاط میـان مفـاهیم،         با عنایت به اینکه مبناي اصلی پرسشنامه همان مدل تحلیلی پژوهش بوده اسـت و در مـدل ی  
چـه   محتـوا بـراي پرسشـنامه پـژوهش رعایـت گردیـده اسـت و آن        7هاي و متغیرهاي پژوهش مورد بررسی قرار گرفته بود، از این رو روایـی  فرضیه

                                                
Č ǻƳƸƛƷƘǥ ǠǾǢƮơ  :ǴƢƱƘǲǁ Ƿ ǄƲǂǭ ǻƹƘǾǱ ǯƋ ǴǪǾƽǷ Ǵƛ Ǵǥ ƠƽƗ ǻƷƗƺƛƗ ǰǾǾǖơ ǻƗƸƛ ǫƹȅ ǀǱƗƳ Ƙǽ ǣƷƳ ǯƳƷǷƋ ƠƽƳ Ǵƛ ǻƳƸƛƷƘǥ ǠǾǢƮơ ƹƗ Ǜƴǵ    ǛƸøǍƸƛ ǳƴøǁ

ƳƳƸū .ưƽƘř ǻƗƸƛ ǼǁȆơ ǻƳƸƛƷƘǥ ǠǾǢƮơ ÛƸŬǽƳ ƟƷƘƜǕ Ǵƛ  ǯƳƗƳƳƷƗƳ ƳǸƩǷ ǼǖǡƗǷ ǻƘǾǱƳ ƷƳ Ǵǥ ƠƽƗ ǼǪǮǕ ǨǦǂǭ Ƿ ǨǊǖǭ Ǥǽ Ǵƛ) ÛǼǥƘƱČĎēč ÛĔď(.  
č مطـرح   2بدیهی است شناخت چگونگی وجود، از شناخت وجود که در تحقیق نوع کاوشـی . ها است تحقیق توصیفی درصدد شناخت علمی چگونگی وجود پدیده

شود و بـا   هاي توصیفی طیف وسیعی را شامل می رو، تحقیق از این. گیرد هاي مختلفی را در بر می هها، جنب توصیف علمی چگونگی وجود پدیده. رود شده، فراتر می
، 1376بسـت،  ( برخـوردار اسـت   …سنجی، پیگیـري و   ها از انواع برآوردي، ارزشیابی، موردي، پیمایشی، همبستگی، تحول هاي موجود در بین آن توجه به تفاوت

142.(   
 

3 - Krejcie & Morgan (1970)  

4 - Cohen (1969) 

Đ ǴǭƘǲǂƽƸř ǼƽƷƸƛ Ǭǂš Ƙƛ ǻƗ ƠƽƗ ƺǽƘǮƢǭ ƴǽƘǢǕ ǳƳƘƽ ǼƪǲƽƸǒǱ ƹƗ ÛǼƢƱƘǲǁ ǴǖǭƘƩ ƹƗƴǱƗ .ǴǖǭƘƩ ǼƽƷƸƛ ƷƳ ǴǾǉƸǝ ǼǲǾƛƹƘƛ ÛǼƢƱƘǲǁ ǼŬƢƾƜǮǵ ǯǸǭƹƋ Ƿ ǻƸǒǱ ǻƘǵ    ǰøǽƗ Ǵøǥ ǼǽƘǵ
ǴǾǉƸǝ Ǽǭ ǴǾƩǸơ ƗƷ Ƙǵ ǰǽƗ ǷƷ ǰǽƗ ƹƗ ÛƠƽƗ ƸǒǱƴǭ Ûƴǲǥ ǼƽƷƸƛ ǴǱǸū ƪǲƽ ƚơƗƸǭ Ǵƛ ƘǵǳƴǾ ǼƪǲƽƸǒǱ ƹƗ ƸơƷƗƴǽƘř Ƿ Ƹơ  ƴǲƢƾǵ Ƙǵ) ÛƳǸǶǲŚǭƘǥ Ƿ ǻǸǾǥČĎĒē ÛČēĐ.(  

  
đ ǳƳƗƳ ǻƷǷƋƳƸū ǻƘǵƷƗƺƛƗ ƹƗ ǼǦǽ Ǽǭ ǯƋ ǤǮǥ Ǵƛ Ǵǥ Ƙǵ ǠǾǮǕ ǼƛƘǽƹƷƗ Ǵƛ ǯƗǸơ ǣƗƷƳƗ Ƹơ ƿƸŬǱ ÛƘǵ ǴǡȆǕ ÛƘǵ ǼǱƳǸǭƹƋ Ƿ Ƙǵ  ƠƽƗ ǴƜƭƘǆǭ ÛƠƱƗƳƸř Ƙǵ) ÛǼǮǾǢǭČĎĒĒ ÛĎĐ.( 
Ē ǴƜǲƩ Ƿ ƳƘǖƛƗ ǻƗƷƗƳ ǼǽƗǷƷ ǱǸū ǻƘǵ ƳƷƗǸǭ ǰǽƗ ƴǲǱƘǭ Ƿ ǳƹƘƽ ǼǽƗǷƷ ÛƷƘǾǖǭ Ǵƛ ǴƢƾƛƗǷ ǼǽƗǷƷ ÛǻƸǵƘǑ ǼǽƗǷƷ ÛƗǸƢƮǭ ǼǽƗǷƷ ǴǪǮƩ ƹƗ ÛƠƽƗ ǼǱǸūƘ) ÛǯƗƷƘǦƽČĎēċ ÛčĎđ .( Ƹƛ ǻƷǸǅ ǼǽƗǷƷ

Ǽǭ ǫƘƪǱƗ ǔǪƆǎǭ Ƿ ǳƘūƋ ƳƗƸǝƗ ƟǷƘǊǡ ƻƘƽƗ Ǽǭ ƗƷ ƠǞǅ ǳƹƗƴǱƗ ƳǸƩǷ ǯƗƺǾǭ ƗǸƢƮǭ ǼǽƗǷƷ ÜƳǸǁ ǼǥȆǭ ǼǽƗǷƷÜƴƪǲƽ :Ǿř ƷƳ ƷƗƺƛƗ Ǥǽ ǼǂƲƛƸƥƗǀ  ƠǾǖǡǸǭ Ǥǽ ƷƳ ǼǱƳǸǭƹƋ Ǥǽ ƷƘƢǝƷ ǼǲǾƛ
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گیـري از جملـه    ابـزار انـدازه   آزمـون آلفـاي کرونبـاخ بـراي محاسـبه همـاهنگی درونـی       گیري شده است؛  گیري شود، اندازه بایست اندازه می
بر این اساس میزان آلفاي محاسـبه شـده کـل    . رود کند به کار می گیري می هاي مختلف را اندازه هایی که خصیصه ها یا آزمون پرسشنامه

فـاي کرونبـاخ   براي محاسبه ضـریب آل  .است و این مؤید پایایی پرسشنامه است 7/0محاسبه گردید که میزان آن باالتر از  954/0برابر با 
هاي پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرده، سـپس بـا اسـتفاده از فرمـول زیـر مقـدار        هاي هر زیر مجموعه سؤال ابتدا واریانس نمره

  ).169، 1386سرمد و همکاران، (نماید  ضریب آلفا را محاسبه می
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   پژوهش پرسش هاي

  .درشرکت برق منطقه اي تهران چیست ) نظام پیشنهادها ( مهمترین موانع سازمانی مشارکت , اینکه سؤال اصلی تحقیق عبارتست از 
  . شود یم مطرح زیر یفرع سواالت,  سوال این براساس

   ؟ چیست درشرکت پیشنهادها نظام مدیریتی موانع مهمترِین ـ 1
  ؟ چیست درشرکت پیشنهادها نظام یاجرای  موانع مهمترین ـ 2
    ؟ چیست درشرکت پیشنهادها نظام یفرهنگ و يساختار موانع ترینمهم ـ 3
    ؟ چیست درشرکت پیشنهادها نظام ياجرا در کارکنان از یناش موانع مهمترین ـ 4
   ؟ است شده فراهم درشرکت پیشنهادها نظام ياجرا يبرا مناسب بستر و زمینه آیا - 5
 ؟ کرد اجرا درشرکت بخش اثر بطور را پیشنهادها نظام توان یم چگونه -6

  پژوهشي ها شاخصمعیارها و 
شاخصهاي مربوط به سنجش هریک از موانع سازمانی نظام پیشنهادها و همچنین شاخصهاي سنجش بستر سازمانی به شرح جداول . 

 . زیر می باشد 
 هاي موانع مدیریتی شاخص - 1جدول 

 گویه ها معیار ردیف

 موانع مدیریتی 1

  به نظام پیشنهادها                 عدم اعتقاد  مدیران - 1
  عدم حمایت و پشتیبانی مدیریت از نظام پیشنهادها         - 2
  ضعف آموزش  درحوزه نظام پیشنهادها           - 3
  نگرانیهاي مدیران از ایجاد بی نظمی در اتخاذ تصمیمات مدیریتی       - 4
                 تزلزل در موقعیت مدیران                          - 5
  عدم ریسک پذیري مدیران        -6
 مغایرت سبکهاي مدیریتی شرکت  با نظام پیشنهادها         - 7

  
 هاي موانع اجرایی شاخص -2جدول 

 گویه ها معیار ردیف

 موانع اجرایی 2
  برخورد تبعیض آمیز در رابطه با پذیرش پیشنهادها  - 1
  بطه با نظام پیشنهادها      نبود تبلیغات کافی و مناسب در را - 2
  عدم پرداخت بموقع پاداش متعلقه به پیشنهاد دهنده     - 3

                                                                                                                                                            
Ǽǭ ǴǾǢƛ Ǵƛ ƠƜƾǱ ƗƷ ǃƘƱ ǳƹƗƴǱƗ ǳƹƘƽ ǼǽƗǷƷÜƴƪǲƽ Ǽǭ ƸǾǚƢǭ ƷƘƢƱƘƽ Ǩǥ ƷƳ ƠǮƾǡ Ƹǵ ǬǶƽ ƚƽƘǲơ Ǵƛ ƸǾǚƢǭ ǻƗƺƩƗ ǻƸǾū  ƴǁƘƛ)Sekaram, ČĔĔč, pp.ČĒČ-ČĒĎ .( ǴƩǸơ ƴǽƘƛ

ǳƹƘƽ ǼǽƗǷƷ ǻƸǾū ǳƹƗƴǱƗ Ǵŧ ƠǁƗƳ )ǻƷƘƢƱƘƽ (ǡ ǼƢƭƗƷ Ǵƛ Ƿ ǳƳǸƛ ƷƗǸǁƳ ǻƸǭƗƴǁƘƛ ǼǮǱ ǴƜƽƘƮǭ ǨƛƘ . ƠǝƸū ƸǒǱ ƷƳ ǯƗǸơ Ǽǭ ǻƷƘƢƱƘƽ ǼǽƗǷƷ ǻƸǾū ǳƹƗƴǱƗ ǻƗƸƛ Ǵŧ ǼǽƘǶǁǷƷ ǴǪǮƩ ƹƗ
ƠƽƗ ǼǪǭƘǕ ǨǾǪƮơ ƿǷƷ .ƠƽƗ ǻƸǾū ǳƹƗƴǱƗ ǃƘƱ ǌǽƗƸǁ Ƿ ƳƘǽƹ ƷƘǾƾƛ ǴǱǸǮǱ Ǭƪƭ ƴǲǭƹƘǾǱ ƳǸƱ ǻƳǸƱ Ǵƛ ƿǷƷ ǰǽƗ . ƠƽƗ ƟȅƗǸƽ ǼǱǷƷƳ ǼǱƘƾǮǵ ǼƽƷƸƛ ƘǶǁǷƷ ƹƗ ƸŬǽƳ ǼŨǽ) ÛǜǾƽ

ČĎēč Ǆǅ Ûďčđ-ďčĔ.(  
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  عدم وجود افراد آموزش دیده و کارآمد در کمیته اجرایی      - 4
 عدم اجراي بموقع پیشنهادهاي تصویب شده                - 5

  
 هاي موانع ساختاري و فرهنگی شاخص - 3جدول 

 گویه ها معیار ردیف

 یو فرهنگي موانع ساختار 3

پیچیدگی وظایف سازمانی که زمینه پیشنهاد دهی را محدود می کند       - 1
  نبود جایگاه مناسب نظام پیشنهادها در سازمان            - 2
  شفاف نبودن اهداف نظام پیشنهادها براي کارکنان        - 3
           گستردگی و وسعت شرکت                            - 4
  عدم تعیین مناسب  شرح وظایف و مسئولیت کارکنان           - 5
 کم توجهی به آموزش در مسائل مدیریتی و تخصصی           -6

  
 هاي موانع ناشی از کارکنان شاخص -4جدول 

 گویه ها معیار ردیف

 موانع ناشی از کارکنان 4

ه پیشنهادهاي عدم دسترسی کارکنان به اطالعات کافی براي ارای - 1
  مستدل و مناسب

  بدبینی وعدم اعتماد کارکنان به اثر بخشی نظام پیشنهادها    - 2
  عدم آگاهی کافی کارکنان از روال کار نظام پیشنهادها           - 3
      عدم تعلق خاطر کارکنان به شرکت                      - 4

  
  پژوهشتجزیه و تحلیل یافته هاي 

  پژوهشي ها تهیاف مهمترین.الف
,  یاجرای موانع و است کارکنان از یناش موانع تهران يا منطقه برق شرکت در پیشنهادها نظام موانع مهمترین يآمار جامعه نظرات اساس بر - 1

  . گرفتند قرار يبعد يها رده در یمدیریت موانع همچنین و یفرهنگ و يساختار
 یکاف اطالعات به کارکنان یدسترس عدم يشاخصها به ترتیب به پیشنهادها نظام,  بازدارنده عوامل بیشترین کارکنان از یناش موانع درگروه - 2
 اثر به کارکنان اعتقاد عدم و یبدبین و گیریها تصمیم در مشارکت و یکارگروه انجام به تمایل عدم ، مناسب و مستدل يپیشنهادها ارایه يبرا

 . دارد اختصاص پیشنهادها نظام یبخش
 آموزش افراد وجود عدم ، پیشنهادها بموقع و دقیق یکارشناس عدم ترتیب به پیشنهادها نظام بازدارنده عوامل مهمترین یاجرای وانعم درگروه - 3

 . دارد اختصاص  دهنده پیشنهاد به متعلقه پاداش بموقع پرداخت عدم و اجرایی کمیته در کارآمد و دیده
 یپیچیدگ,  سازمان وسعت و یگستردگ يشاخصها به ترتیب به پیشنهادها نظام بازدارنده عوامل مهمترین,  یفرهنگ و يساختار موانع درگروه - 4

  . دارد اختصاص یتخصص و یمدیریت مسایل و آموزش به یتوجه کم و کند یم محدود را یده پیشنهاد زمینه که یسازمان وظایف
 يسبکها مغایرت ، مدیران يپذیر ریسک عدم يشاخصها به ترتیب به پیشنهادها نظام بازدارنده عوامل بیشترین یمدیریت موانع گروه در - 5

  . دارد اختصاص پیشنهادها نظام به مدیران باور و اعتقاد عدم و يپیشنهادها نظام با شرکت یمدیریت
 در.  هستند موافق مالًکا و موافق پیشنهادها نظام بخش اثر ياجرا يبرا سازمان در مناسب بستر وجود با يآمار نمونه افراد درصد 60 حدود -6

 شرکت در دهندگان پاسخ نظر از یکل بطور است نشده ایجاد سازمان در يجو چنین که دارند اعتقاد دهندگان پاسخ درصد 30 حدود مقابل
  .  باشد یم متوسط سطح در پیشنهادها نظام ياجرا يبرا یبسترسازمان

 دیگر و مقررات و سیاستها ایجاد در کارکنان کلیه مشارکت عدم به توان می شنهادهاپی نظام ياجرا يبرا يساز بستر در شرکت ضعف ترین عمده از
  . داشت اشاره سازمان تصمیمات
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  پیشنهادها نظام بازدارنده  عوامل . ب
 نیست اینجا در  آن  طرح  يجا  که  است  بسیاري  مزایاي داراي باشد، می نیز ما  دینی و  ملی  فرهنگ بر  منطبق  که پیشنهادها  نظام  مناسب  بکارگیري

 نامناسب مسیر در را  نظام تواند می اثرگذار عوامل  این  به  توجهی بی. گردد مواجه  تنگناهایی و  موانع ،  مشکالت با تواند می  نظام  آن استقرار  عمل در ولی 
  . شود می  داده  تنسب  فوق نظام  به  درنگ بی نیز  شده  حادث  مشکالت و کند  هدایت  اي ناخواسته و 

  . نمود  تقسیم  سازمانی  درون و  سازمانی برون  عوامل  دسته دو  به  کلی بطور  توان می را پیشنهادها  نظام  موفقیت میزان در اثرگذار و  بازدارنده  عوامل
 عمل در لذا دهد، می قرار تأثیر  تحت را اه آن ها سازمان  خارج از  که  است  متغیرهایی  شامل  محیطی  عوامل  این :  سازمانی برون عوامل 

  . ندارند را  شرایط  آن تغییر  امکان ها سازمان 
  . دارد کار  محل در افراد رفتار در  ژرفی تأثیر و آید می بوجود زمان مرور  به  توجه با  که  است  امري نیز افراد  مالکهاي و ارزشها تغییر

 جمله از.  نماید مشکالتی دچار   عمل در را  نظام استقرار تواند می اند شده  بدل نیز  کننده محدود  عوامل  به  گاهاً  که  دولتی  مقررات و  قوانین
 و  گرایشات و دارد کار محل در  کارکنان  رفتارهاي بر  اي العاده فوق تأثیر  که  است  اقتصادي  شرایط و  عوامل ، حیاتی بسیار  عوامل 

  .دده می قرار تأثیر  تحت نیز را  آنان  هاي العمل عکس
 مدیریتی  عوامل ،  فرهنگی و  سازمانی ساختار  دسته چهار  به  توان می را  اصلی  بازدارنده  عوامل  این : سازمانی  درون عوامل  ، 

  . نمود  تقسیم)  نظام  اجراي و استقرار  شیوه  به  مربوط( اجرایی  عوامل و  کارکنان عوامل
  ارتباطات و مسؤولیتها و  وظایف از  اي شده  تعریف و  مشخص  قالب در  سازمان  رسمی ساختار:   فرهنگی و  سازمانی ساختار .1

 چیز هر از  قبل باید پیشنهادها  نظام  واقعی استقرار لذا.  گردد می  شامل نیز را  سازمانی  مراتب  سلسله ساختار  که باشد می
  .  ایدنم تعیین را خود  خاص  سازمانی  جایگاه
 امور  انجام  به  تمایل  عدم.  گردد می  محسوب جو  مشارکت  نظام استقرار در  جدي بسیار  موانع  جمله از نیز  فرهنگی  عوامل

 تمایل ،  پذیري انتقاد  جهت مساعد  زمینه نبود ، ها سازمان امور در  زنان  براي  عادالنه و  مساوي  فرصتهاي وجود  عدم ،  گروهی
 بازي  نظام استقرار در را  بازدارندگی  نقش  که باشد می  فرهنگی  عوامل  جمله  از  همبستگی  روحیه نبود و  نشینی  شهگو  به 
  .کنند می 

 مدیران  خواست و  توافق  بدون  اداري  روشهاي و نظامها سایر و پیشنهادها نظام استقرار  که  نیست  شکی:   مدیریتی  عوامل .2
  مدیریت  پشتیبانی لذا.  گردد می  مواجه  شکست با  نهایت در و  گرفت نخواهد  پیش در را  توسعه و رشد  اهر ،  سازمان ارشد 

  .  باشد می  مؤسسه و  شرکت در جدید  نظام و  شیوه هر  سازي پیاده  اساسی  شرط
 سایر به  نسبت تولید  عامل  ترین اصلی  وانبعن  خدماتی و  تولیدي  واحدهاي در  انسانی  عوامل  امروزه  بالشک:   کارکنان عوامل .3

 نیز پیشنهادها  نظام جمله از  مشارکت  هاي نظام در.  دارند مهمتري  جایگاه و  ارزش و کنند می ایفا را  حساستري  نقش  عوامل
 و امور  اصالح  جهت را خود افکار و ها اندیشه  بعبارتی یا»   فکري  کاالي«  باید  که هستند  مؤسسات  کارمندان و  کارگران این

  .  کنند  عرضه خود  کاري  مجموعه و واحد  اوضاع بهبود
 مدیران اعتماد و  موافقت ،  شده مهیا  امکانات ،  مناسب  سازي بستر ،  محیطی  شرایط  شدن مهیا   صورت در :  اجرایی  عوامل .4

 نظام ،  عوامل  نامناسب  بکارگیري ،  غیرکارشناسانه  طراحی  بعلت  که دارد وجود  امکان  این  مؤسسه افراد  تمایل و  شرکت ارشد 
   . شود  آن  شکست   باعث  که گردد  مواجه  موانعی و ها ضعف با  عمل در 

  ي گیر نتیجه بحث و
 شرکت در)  پیشنهادها منظا(  یمشارکت مدیریت شیوه يبکارگیر که دارد آن از نشان پژوهش يها داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج یطورکله ب

 به خود یسازمان يدردها از یبخش درمان يبرا تواند می  تهران يا منطقه برق شرکت و داشت خواهد دنباله ب سازمان پویایی در را یمهم نتایج
 پیشنهادها نظام يزایام از يمند بهره يبرا شرکت است الزم پژوهش يها یافته براساس.  شود مند بهره آن نتایج از و نموده توجه پیشنهادها

ه ب .نمایند حمایت نظام از و آید بوجود مدیران در الزم يباورها تا ساخته آگاه پیشنهادها نظام منافع به مناسب يها آموزش طریق از را مدیران
 يآمیز موفقیت نتایج و مودهن پیشنهادها نظام ياجرا به اقدام کارکنان و مدیران آموزش بدون کنیم یم مشاهده ها سازمان از یبرخ در که يطور

  .   گیرند قرار نظام عملکرد جریان در کارکنان کلیه یکتب و یشفاه صورته ب شفاف و مرتب طوره ب باید ،همچنین اند نگرفته
 می شنهادهاپی نظام از حمایت نماید يیار دیگر عوامل از بیشتر را شرکت یسازمان اهداف به رسیدن در تواند یم یگروه تصمیمات که آنجایی از

 افزایش موجب يگیر تصمیم فرآیند در کارکنان دادن دخالت و نماید يبیشتر توجه امر این به و نماید نهادینه را یگروه يگیر تصمیم تواند
 اهمفر و آنان شخصیت به گذاشتن حرمت و دادن بها با که گردد یم کارکنان شاداب و نشاط پر حضور باعث و گردد یم تصمیمات ياجرا موفقیت

  . گردد یم یعمل ایشان يها توانایی و ها استعداد ظهور و بروز جهت مناسب  شرایطی آوردن
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 این و است يگیر تصمیم فرایند از اطالع و یآگاه نداشتن کارکنان در یسازمان تصمیمات و تغییرات برابر در مقاومت ایجاد عوامل مهمترین از ییک
 مدیریت طرف از مناسب يراهکارها و ها شیوه اتخاذ لذا؛  ندارند آن مهم مسائل و سازمان در يتاثیر و ینقش هیچگونه آنان که کنند یم را احساس

.  باشد مفید و موثر آنان مقاومت درکاهش تواند می يزیاد حدود تا گردد يگیر تصصمیم فرایند از کارکنان اطالع و یآگاه افزایش موجب که
 کارکنان يبرا آن اهمیت لذا شده توجه آن به کمتر تاکنون چون و نماید ایفاء برق يشرکتها در را يرموث نقش تواند یم ها پیشنهاد نظام ستمیس

  .                                           است نشده جلوگر
 یشرایط و بدهیم يبیشتر يهاب ها آموزش به و بیشترنموده را مدیران حمایت نمائیم استفاده پیشنهادها نظام نتایج از بهتر بتوانیم اینکه يبرا

  . یابند حضور گیریها درتصمیم بیشتر رغبت با کارکنان که آوریم بوجود
 ارتقاء ، اطالعات یگردش نظام بهبود ، افراد يساز توانمند و آموزش ، شرکت در مسئولیتها و اهداف نمودن روشن ، ارتباطات بهبود در است الزم

 تا شود برداشته یاساس و مناسب يگامها پیشنهادها یکارشناس دقیق یبررس و پیشنهادها یبررس در ها تبعیض حذف ، پیشنهادها کمیته عملکرد
  .  یابد افزایش شرکت در پیشنهادها نظام موفقیت درجه طریق این از

   
  ي پژوهشپیشنهادها

  : شود یم ارائه زیر پیشنهادها تهران اي منطقه برق شرکت در پیشنهادها نظام مؤثرتر ياجرا جهت در
 نظام يبرا وقت تمام افراد اختصاص با مناسب يساختار ،افراد درخواست به توجه با گردد یم پیشنهاد یفرهنگ و يساختار موانع رفع يبرا - 1

  .  شود یبین پیش پیشنهادها نظام دبیرخانه شرکت یرسم ساختار در و گردد تشکیل شرکت در پیشنهادها
 در شرکت مختلف يها بخش وظایف انجام به مربوط اطالعات و شود تعریف یرسم طور به اطالعات هب یدسترس سیستم شود یم پیشنهاد - 2

  .  کنند ارائه را یمناسب پیشنهادها بتوانند موجود اطالعات اساس بر کارکنان تا گیرد قرار بخش آن کارکنان دسترس
  .ترویج گردد شرکت در يکار تیم تشکیل و شرکت در اعتماد جو و انگیزه ایجاد طریق از شرکت در یگروه يکارها - 3
  .،انتشار یابد یافته انجام يکارها مورد در وسیع تبلیغات و پیشنهادها  ياجرا طریق از شده ایجاد جویی صرفه نتایج اعالم و پیشنهادها نتایج -4 
 خارج و یداخل متخصص و تجربه با و برهخ کارشناسان از پیشنهادها یبررس در پیشنهادها عمیق درك و دهندگان پیشنهاد رضایت يبرا - 5

  .  گردند یبررس یتخصص يها گروه در پیشنهادها شود یسع و شده توجه یکارشناس یتخصص يها گروه تشکیل به.  شود استفاده یسازمان
هاي تخصصی ترتیب و  آموزش پیشنهاد می شود براي اعضاء کمیته و نیز به کارشناسان برنامه هاي آموزشی الزم آشنایی با نظام پیشنهادها و -6

  . اجرا شود و سعی شود از متخصصان ذیصالح براي آموزش استفاده شود 
 بعد بالفاصله مصوب يپیشنهادها پاداش و نموده یکاف توجه شده تصویب پیشنهادها يبرا پاداش موقعه ب پرداخت به نسبت شود یم پیشنهاد - 7
  .  شود پرداخت آن پذیرش از
 وظایف به بتوانند کارکنان تا شود اقدام معقول و مناسب وظایف شرح تعیین و یسازمان يها پست نمودن مشخص و تعریف ، تدوین به نسبت - 8

  . شوند واقف کامالً خود
 مسائل در ها آموزش و شود توجه بیشتر ها آن یتخصص و یمدیریت یآموزش مسائل به کارکنان و کارشناسان و مدیران يساز توانمند جهت - 9

  .  شود نهادینه یمدیریت و یعموم
  کنندگان اجرا از تا گردد بیان مدیران يبرا پیشنهادها مناسب يدستاوردها شرکت در هایی همایش ترتیب با و یتوجیه جلسات يبرگزار یط -10

  .  آید بعمل تقدیر پیشنهادها
 به و اعالم جلسات در نظام از را خود یپیشتیبان و حمایت است الزم ارشد مدیریت پیشنهادها نظام مناسب يبسترساز و شدن نهادینه يبرا -11

  .  شوند قائل یاساس اولویت یمدیریت ينظامها سایر مقابل در یمشارکت مدیریت
 نظام مطلوب نتایج بیان و یآموزش مناسب يها زمینه ایجاد با توان یم پیشنهادها نظام از مدیران باور و حمایت جهت در يبسترساز يبرا -12

  . نمود اقدام دهند یم بها بیشتر یمشارکت مدیریت به که یمدیران یمعرف و تشویق با و ادهاپیشنه
 بهبود جهت در شود یم پیشنهاد لذا ، است اثربخش متوسط بطور شرکت در پیشنهادها نظام کار و ساز که گرفت جهینت توان یم یکل طوره ب

 نظام بهبود يبرا و گردیده تعریف افراد و کارشناسان ينیازها با متناسب ها آموزش ، تر روشن فرایندها و کار روابط  شرکت در یمشارکت مدیریت
 منظوره ب و نموده یکاف توجه یتخصص و يکار يها گروه تشکیل به و کارشناسان مناسب انتخاب و یسازمان وظایف صریح تبین و اطالعات گردش

  . گردد تعریف یرسم و مناسب جایگاه و ساختار  آن يبرا یشنهادهاپ نظام مقبولیت و پیشنهادها نظام کمیته عملکرد يارتقا
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