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  :چكيده 
 اصلي هاي سرمايه كه كاركنان نظرات و از پيشنهادات توان آن، مي سازي پياده با كه است مديريتي سيستمي پيشنهادات، نظام

ي كه در موفقيت اين لذا شناسايي و اولويت بندي عوامل .نمود استفاده عملكرد سازمان ارتقاي جهت شوند در مي محسوب سازمان
سيستم موثرند به مديران و متوليان استقرار نظام پيشنهادات در سازمان ياري مي رساند تا بتوانند اثربخشي اين فرآيند را افزايش 

بدين منظور تعداد شانزده . مي باشد يك سازمان دولتيهدف از اين پژوهش نيز، شناسايي و اولويت بندي اين عوامل در . دهند 
نظرسنجي از خبرگان شناسايي شد و سپس هاي مهم و اثرگذار از طريق بررسي پژوهش هاي پيشين و همچنين  شاخص

وزن نظرات هر يك از  خبرگان نيز به روش آنتروپي شانون . دهي به اين شاخص ها طراحي گرديد اي به منظور وزن پرسشنامه
و همچنين روش ميانگين هندسي صورت  TOPSISستفاده از تكنيك بندي شاخص هاي مزبور با ا در نهايت اولويت. محاسبه گرديد

  .گرفت
  بندي اولويت، ميانگين هندسي،   TOPSISمديريت مشاركتي، نظام پيشنهادات،: واژگان كليدي
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 مقدمه - 1
 و پيچيدگي و سريع و تحوالت تغيير و اطالعات و دانش انفجار و افزايش رشدتكنولوژي، ،طبيعي منابع كاهش و جمعيت رشد به باتوجه
 اتخاذ را مهم تصميمات توان نمي متنوع و نو از فكرهاي استفاده بدون و ها گيري تصميم در مشاركت سازمانها، بدون و جوامع پويائي
پويا و متغير سازمانها در محيط بنابراين  .)1389،همكارانحميدي و ( بود مطمئن آن صحيح اجراي از توان نمي ،بتوان هم اگر نمود و

ليپونن و (كنوني به تغيير و انطباق مداوم نيازمندند و كسب دانش مربوط به تسهيل در تغييرات سازماني ضروري به نظر مي رسد 
 كاركنان ابتكارات و نظرات ها، ايده از مشاركتي از مديريت استفاده با نمايند مي سعي سازمانها مذكور داليل به 1).2008،همكاران
 سيستم ميان آنها، از كه شود مي استفاده متفاوتي روشهاي از مشاركتي مديريت نظام اجراي براي .نمايند استفاده خود امور درادارة

 روحية اعتالي انگيزة با كه اين سيستم براساس. است اداري تحوالت ايجاد و مشاركتي مديريت اجراي روش مهمترين پيشنهادات
رفع  براي را خود هاي ايده و نظرات پيشنهادات، توانند مي افراد كليه است، سازمان سرنوشت در مسئوليت احساس و همكاري و تعاون

  .دهند ارائه ها نارسائي و مشكالت
. دارد توسعه ملي يندفرآ نتيجهر د و انساني منابع توسعه در مهمي نقش كه پوياست مديريتي هاي نظام از يكي مشاركتي مديريت نظام
 است گذرانده را خود موفق هاي آزمون عملي لحاظ از هم و نظري لحاظ از هم كارآمد و مطلوب نظام يك عنوان به مديريتي نظام اين
است  برخوردار مناسبي جايگاه از و بوده استفاده مورد كامالَ توسعه حال در كشورهاي نيز و پيشرفته كشورهاي در اكنون هم و
ام دريافت و نظ(نظام پيشنهادها  ،حال مفيدترين شيوه هاي اجرايي مديريت مشاركتياز ساده ترين و درعين يكي ). 1386،محمدصالح(

مشتريان و پيمانكاران در جهت ارتقاي  ،ي از نظرات و پيشنهادهاي كاركنانباشد كه به دنبال بهره گير مي) بررسي پيشنهادها
 هاي يافته به توان مي آن طريق كه از است پيشنهادات تكنيكينظام در واقع . اثربخشي، كارايي و در نهايت بهره وري سازمان مي باشد

 بهسازي و تغيير فرهنگ راستاي در بهينه هاي حل و راه جديد سئواالت ايجاد و مسائل حل در انساني سرمايه انديشه هاي و ذهني
  .)1389،همكارانحميدي و ( يافت دست سازمان مستمر در

و متوليان استقرار نظام پيشنهادات  و همچنين بهره گيري از نظرات خبرگان ادبيات پژوهشدر اين پژوهش سعي شده است با بررسي 
هشت  درجه اهميت هر يك از اين عوامل توسطآنگاه . اين سيستم اقدام شود موفقيت، نسبت به تعيين عوامل موثر در اين سازماندر 

و ) سازماناده سازي نظام پيشنهادات و مديريت مشاركتي در اين پي شامل متخصصين، برنامه ريزان و دست اندركاران( خبرگانتن از 
با استفاده از  سازمان نيزدر اين  شاخص هاي مذكور ترتيب و تقدم. با استفاده از پرسش نامه طراحي شده توسط محقق مشخص گرديد

بور، از ذكر نام سازمان معذور مي شايان ذكر است به درخواست مديريت سازمان مز .شددو روش تاپسيس و ميانگين هندسي محاسبه 
    .باشيم

مفاهيم نظام با  در بخش مباني نظري به طور مختصر. مطرح مي شود پيرامون نظام پيشنهاداتپژوهش هاي پيشين ، در ادامه
مربوط ات خواهيم شد و در بخش روش تحقيق، چگونگي جمع آوري اطالعآشنا  روش آنتروپي شانون وتكنيك تاپسيس پيشنهادات، 
، اطالعات جمع آوري يافته هارا مورد بررسي قرار مي دهيم، آن گاه در قسمت ي موثر در اثربخشي فرآيند نظام پيشنهادات به معيارها

به اولويت  و روش ميانگين هندسي TOPSIS2شده از مرحله پيشين را در قالب يك ماتريس پياده سازي نموده و توسط تكنيك 
  .دهيم  را مورد تفسير و ارزيابي قرار مي، نتايج حاصل پاياني نهايتاَ در بخش. پردازيمپيشنهادات مي سيستماثربخشي  فاكتورهايبندي 

   

                                                            
١.Lipponen et al, ٢٠٠٨ 
٢. Technique For Order Preference by Similarityto Ideal Solution (TOPSIS) 
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  :پيشينه تحقيق- 2
 به اتكا با پژوهش اين .داد انجام الزهرا دانشگاه در مشاركتي مديريت نيازهاي پيش شناسايي هدف با تحقيقي )1381( احمدزاده
 عنوانه ب الزاهرا دانشگاه در مشاركتي مديريت نيازهاي پيش شناسايي به نسبت كه آن شد بر مشاركتي مديريت نظام بودن اثربخش

 ميزان چنين هم و تقدم و تقرار مديريت مشاركتي ترتيباس برنده عامل جلو 7در نهايت . اقدام نمايند عالي آموزش موسسات از يكي
) 1381(تصاعديان . صوص مطرح گرديدالزهرا شناسايي شد و پيشنهادهايي نيز در اين خاز عوامل در دانشگاه  يك هر بودن مهيا

 بر موثر عوامل شناسايي اين پژوهش هدف. داد شركت ايران خودرو انجام در پيشنهادها نظام موفقيت موثر بر عنوان عوامل با تحقيقي
 به توجه با. اجرايي اين نظام و برطرف كردن موانع احتمالي استباالبردن كيفيت  منظور به خودرو ايران شركت در پيشنهادها نظام
 همچنين .است پيشنهادها نظام در موثر عوامل از كاركنان، به پيشنهادهاي مديران نياز احساس گفت توان مي ها فرضيه آزمون نتايج
 نظر از شغل نوع به بايد پيشنهادها نظام اجراي موقع در و باشد مستدل و بسيار منطقي ردشده پيشنهادهاي به ها پاسخ شود سعي بايد

 پيشنهادهاي نظام عملكرد بر موثر عوامل عنوان بررسي تحقيقي با) 1382(زنجاني  پور .شود اعمال كافي توجه آن يافتگي ساختار
 بندي رتبه و كاركنان پيشنهادهاي نظام بازدارنده عوامل برخي بررسي منظور به پژوهش اين. انجام داد ايران مس صنايع در كاركنان

 مسير و ميزان آنها، بازدارنده يا برنده پيش نيروهاي برآيند موثرندكه نظام اين عملكرد بر زيادي عوامل. است پذيرفته صورت آنها
نظام  نامناسب ساختار و فردگرايي فرهنگ دستوري، رهبري سبك كه است داده نشان نتايج. كند مي تعيين را پيشنهادها نظام حركت

 كاركنان سنجي نگرش همچنين. هستند پيشنهادها بررسي و پذيرش نظام بازدارنده عوامل مهمترين جمله از كاركنان پيشنهادهاي
 جريان و ارتباطات و سازماني فرهنگ و يرهبر سبك آن از پس و بازدارنده عامل مهمترين پيشنهادها نظام مديريت كه دهد مي نشان

 .شوند مي قلمداد پيشنهادها بررسي و پذيرش نظام عملكرد بر بازدارنده مؤثر عوامل جمله از ترتيب به پيشنهادها نظام در اطالعات
بخشي و كارايي بيمارستان پرداخته و به  در اثر) نظام پيشنهادات(در پژوهشي به بررسي نقش مديريت مشاركتي ) 1382(مصدق راد 

پيشنهادات در صورت ثبات و تعهد مديريت و فراهم نمودن پيش زمينه هاي الزم موجب افزايش اين نتيجه رسيد كه به كارگيري نظام 
 مديريت نظام استقرار جهت مناسب بسترهاي عنوان بررسي با تحقيقي) 1383(عاملي  جبل .نها خواهد شداثربخشي و كارايي بيمارستا

 مديريت نظام استقرار جهت مناسب بسترهاي تعيين پژوهش هدف. داد اصفهان انجام استان تامين اجتماعي درسازمان مشاركتي
 موفقيت هاي راه از يكي مشاركت بر مبتني مديريت ميدهدكه نشان نتايج و است اصفهان استان تامين اجتماعي درسازمان مشاركتي

 كل اداره در پيشنهادات نظام اثربخشي بر اثرگذار عوامل عنوان بررسي با تحقيقي) 1386(زرندي  مقدم .تواند باشد مي ها سازمان در
 سازماني فرهنگ و مشاركتي رهبري سبك كار، انگيزه ميان رابطه بررسي پژوهش هدف كه داد تهران انجام استاندرماني  خدمات بيمه

 رهبري سبك كاركنان، انگيزه نتيجه اينكه افزايش. باشد مي تهران استان درماني خدمات بيمه كل اداره در پيشنهادها اثربخشي نظام با
) 1390(مجيدي و اكبربيگي  .پيشنهادها مي گردد نظام بخشي اثر سطح ءارتقا موجب منسجم و قوي سازماني فرهنگ و مشاركتي

انجام داده و به اين نتيجه  8امكان استقرار نظام پيشنهادات در كتابخانه هاي دانشگاه آزاد اسالمي منطقه بررسي  هدفتحقيقي با 
يافتند كه با توجه به سه شاخص الزم جهت امكان استقرار نظام پيشنهادات در سازمان يعتي سبك رهبري، موقعيت كاركنان و دست 

حميدي و  .با چالش هاي زيادي روبرو خواهد شد 8موقعيت سازمان، پياده سازي اين سيستم در كتابخانه هاي دانشگاه آزاد منطقه 
 اسالمي آزاد در دانشگاه برقراري جهت مناسب الگوي وارائه پيشنهادات نظام لعه تطبيقي الگوهايدر پژوهشي به مطا) 1389(همكاران 

 مشاركتي مديريت عنوان بررسي تحت تحقيقي) 1990(پورتر . .اندقزوين پرداخته و روش بنچ مارك در اين تحقيق استفاده كرده  واحد
 بودندكه موضوع موافق% 81از  عبارتست آمد دست به تحقيق اين كه از نتايجي و داد تگزاس انجام هاي دانشگاه هاي كتابخانه بين

 بهبود در مشاركت در كاركنان انگيزه عنوان با پژوهشي) 1993(بالسيني . افزايش مي دهد را افراد شغلي رضايت ،مديريت در مشاركت
 پرتوريكو كشور كاركنان براي توان مي چگونه كه پرسش اين بررسي منظور نامه به پايان اين .انجام داد پيشنهادات طريق از كيفيت
 به فاكتور چهارده در اين پژوهش. است گرفته صورت نمايند، مشاركت ارايه پيشنهادها طريق از كيفيت بهبود در تا كرد ايجاد انگيزه
 عنوان بهپژوهش  نتايج. است شده شناخته پيشنهادها نظام در براي مشاركت كارمندان در انگيزه ايجاد در مهم فاكتورهاي عنوان
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 مي محسوب كار نيروي وري بهره افزايش براي بهتر زهانگي ايجاد به نيازمند و عالقمند هاي شركت و مديران براي مرجعي
 مشاركت مدل، اين اساس بر .نمود پيشنهادها ارايه نظام بهتر كارايي جهت مدليارائه عنوان  تحت پژوهشي) 2005(گراردلي .شود

 نيز )2010(جناوروتاري . بيني مي شود پيش و شده داده توضيح شده ريزي برنامه رفتار تئوري وسيلهه ب پيشنهادها نظام در كاركنان
 بررسي پژوهش، اين از هدف.انجام دادند )تطبيقي مطالعه( اوريسا پزشكي دانشكده كتابخانهي در مشاركت مديريت عنوان تحت تحقيقي
 شد مشخص تحقيق دراين. بود مشاركتي مديريت با ارتباط در هند اوريساي در پزشكي دانشكده كتابخانه در حاكم مديريتي وضعيت

  .ددارن پزشكي هاي در سايرحوزه خود ديگر همتايان به نسبت بيشتري مشاركت آلوپاتيك كالج كتابخانه متخصصان
  
  :يمباني نظر- 3
  نظام پيشنهادات-3-1

 مديريت مهم هاي از پايه و را به همراه داشته مديريت با تامين كنندگان و مشتريان كاركنان، فكري مشاركت كه پيشنهادها نظام
 مشتريان و كاركنان، كليه وجودآوردكه درسازمان به را امكاناتي و فضا ،مديريت كه است بدين معني گردد، مي محسوب مشاركتي

 به هاي سازمان فعاليت در مستمر بهبود ايجاد وا ه نارسائي و حل مشكالت زمينه در را خود پيشنهادهاي و ها ايده پيمانكاران، نظرات،
 به منظور و گذاشته به مورد اجرا داده مي شود، تشخيص اجرا قابل كهرا  مواردي ،از بررسي پس مديريت و نمايند مي ارائه مديريت

 و گردد مي اعطا مديريت طرف از سهم مشاركت پيشنهاد ارائه حق عنوانه ب دهنده پيشنهاد مناسبي به روش با پيشنهادات ارائه ماودت
 محقق مي شود مديريت در طريق مشاركت اين از و دنده مي شركت پيشنهاد اجراي از حاصل) مادي و معنوي( منافع  در را او
  . )1389حميدي و همكاران، (
  
  روش آنتروپي شانون-3-2

روش  گزينه باشد، mمعيار و n  مشخص باشند و اين ماتريس شامل زماني كه داده هاي يك ماتريس تصميم گيري به طور كامل
بي نظمي ميان داده ها زياد باشد و يا تصميم هرگاه . عيارهاي تصميم گيري به كار رودن ممي تواند براي ارزيابي وز 3شانونآنتروپي 

حاسبه وزن شاخص ها اين روش ساز و كار مناسبي براي م ها داشته باشند، معيارگيرندگان نتوانند قضاوت كامل و صحيحي در مورد 
  :اجراي الگوريتم آنتروپي در چهار مرحله بيان مي گردد .محسوب مي شود

  كمي كردن ماتريس تصميم گيري و بي مقياس سازي به روش مستقيم) قدم اول 

∑

 محاسبه شاخص آنتروپي براي هر معيار) قدم دوم 
E k ∑ n1 Ln n    
 k = 

1
 

 
 1 Ej≤0≤ 

  
    محاسبه درجه انحراف) قدم سوم 

                                                              dj = 1 - Ej  
                                                                                            محاسبه وزن اهميت هر شاخص) قدم چهارم 

∑
∑ 1  

  .)1389, آذر و رجب زاده ( 

                                                            
٣. Entropx shannon 

m :تعداد گزينه ها 
n  :تعداد شاخص ها  
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 :TOPSISروش -3-3
كه چند سالي است   بندي راهكارها مطرح است، گيري كه در آن انتخاب يك راهكار از بين راهكارهاي موجود و يا اولويت در علم تصميم

يكي از روش هاي ). 1381 قدسي پور،(  اند جاي خود را باز كرده4)MADM(  هاي چند گانه تصميم گيري با شاخص هاي روش
با توجه گزينه را  mدر اين روش  . ارائه گرديد 5توسط هوانگ و يون 1981تاپسيس مي باشد كه در سال , تصميم گيري چند شاخصه 

مبناي اين روش انتخاب گزينه اي است كه كم ترين فاصله را از جواب ايده . معيار رتبه بندي كرده و مورد ارزيابي قرار مي دهند nبه 
 به كار مي رود MCDM6تاپسيس به طور گسترده اي در حل مسائل . آل مطلوب و بيشترين فاصله را از جواب ايده آل نامطلوب دارد

خاب هاي عقالني منطق مستدلي كه انت -1: مزاياي استفاده از تاپسيس عبارتند از). 2009, 8وانگ و لي  ; 2006, 7وانگ و الهاگ (
فرآيند محاسبات ساده كه به  -3 به همزمان بهترين و بدترين گزينه،استفاده از مقادير عددي براي محاس -2. نمايدانسان را بيان مي

به منظور رتبه  تكنيك از اين در اين پژوهش يلدال بر اساس همين .) 2007,  9شيه و همكاران ( راحتي قابل برنامه ريزي مي باشد
  .نظام پيشنهادات استفاده شده است شيبندي عوامل موثر در اثربخ

  :در ادامه الگوريتم تاپسيس در شش قدم بيان مي گردد
  ) N( كمي كردن و بي مقياس سازي ماتريس تصميم گيري به روش نرم) دم اول ق

( در ماتريس قطري وزن ها  )N( با كمك ضرب ماتريس بي مقياس شده) V(به دست آوردن ماتريس بي مقياس موزون ) قدم دوم 
Wnxn  ( يعني  :WnxnV = N x  

 
  :منفي  تعيين راه حل ايده آل مثبت و راه حل ايده آل) قدم سوم 

  )+Vj(راه حل ايده آل مثبت =Vبردار بهترين مقادير در شاخص ماتريس 
  )Vj‐(راه حل ايده آل منفي=Vبردار بدترين مقادير در شاخص ماتريس

 
  به دست آوردن ميزان فاصله هر گزينه تا ايده آل هاي مثبت و منفي) قدم چهارم 

di+= ∑      
2
   1 i=1,…,m 

i=1,…,m                         ²∑    
_

1 = i 
_d  

  تعيين نزديكي نسبي يك گزينه به راه حل ايده آل) قدم پنجم 
CLi*=

_

_  
 

  رتبه بندي گزينه ها) قدم ششم 
  )1389  مومني،(  .آن بيشتر باشد بهتر است CLi*هر گزينه اي كه 

  
   :روش تحقيق  -4

و جامعه  بوده ابزار تحقيق پرسشنامه . مي باشدپيمايشي  -ها، توصيفي روش گردآوري داده حيثاز و كاربردي  از نوعاين پژوهش 
براي جمع آوري اطالعات مربوط به پيشينه  .است يك سازمان دولتيمتوليان استقرار نظام پيشنهادات در  و نخبرگاشامل آماري 

                                                            
٤ . Multi Attribute Decision Making 
٥. Hwang C.L. and Yoon,١٩٨١ 
٦. Multi Criteria Decision Making 
٧ . Y.M. Wang and T.M.S. Elhag (٢٠٠٦) 
٨ . T.C. Wang and H.D. Lee (٢٠٠٩) 
٩ . H.S. Shih, H.J. Syur and E.S. Lee,( ٢٠٠٧) 
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فاكتورهاي موثر در موفقيت نظام  تعيينبه منظور .پايگاه هاي اينترنتي استفاده شدپژوهش از روش كتابخانه اي نظير كتب، مقاالت و 
به منظور دريافت  و بررسي هاي پرسش نامه اي از سوي ديگراز يك سو مطالعه پژوهش هاي پيشين در ساير سازمان ها  پيشنهادات،

كه در اثرگذار در موفقيت نظام پيشنهادات شناسايي شد شاخص  شانزده در نهايت .نفر از متخصصين صورت پذيرفت هشتنظرات 
  :هستند اين معيارها به شرح ذيل .قرار دارد يكجدول شماره 

 ميزان اعتقاد مديران به ضرورت بهبود عملكرد و نوآوري در سازمان )1
 ميزان رقابتي بودن فضاي سازمان  )2
 ميزان اطالع رساني پيرامون خط مشي سازمان )3
 تابلوها و سايت هاي اينترنتي براي ارتباطات و اطالع رسانيوجود نشريه ها،  )4
 قابليت نظام اريابي عملكرد در تمايز افراد كوشا و منفعل )5
 ميزان تاثير مشاركت كاركنان در ارايه پيشنهاد و ارزيابي عملكرد و ميزان ارتقاي آنان )6
 ميزان آموزش هاي عمومي و تخصصي به كاركنان )7
 صميم گيري هاي مديريتيميزان دخالت كاركنان در ت )8
 روحيه تعهد سازماني در كاركنان )9

 روحيه ميل به تغيير در كاركنان  )10
 ميران رويكرد مثبت كاركنان نسبت به مديريت مشاركتي  )11
 اعتقاد مديران به نظام مديريت مشاركتي  )12
 روحيه تقد پذيري مديران )13
 روحيه ريسك پذيري مديران  )14
 اعتقاد مديران به كاركنان به عنوان سرمايه هاي اصلي سازمان  )15
  ميزان خوش بيني نسبت به آينده مطلوب سازمان )16

حميدي و (و ) 1390, مجيدي و اكبربيگي (مذكور با مرور پژوهش هاي پيشين تعيين شاخص هاي همانگونه كه قبالً بيان شد 
در  دست اندركارانو  از متخصصينتن  هشتسپس با همكاري . محقق گرديد هم چنين اعمال نظرات خبرگان امر،و ) 1389، همكاران
  .داقدام ش عواملاين رتبه بندي سبت به ن, مورد مطالعه سازماننظام پيشنهادات  پياده سازيخصوص 
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  آنها از ديدگاه خبرگان وزنو  هاي اثرگذار در موفقيت نظام پيشنهادات شاخص: شماره يك جدول 
  A٨ A٧ A٦ A٥ A٤ A٣ A٢ A١ نظرات خبرگان                                                   ها                            شاخص

  5  9  7  7  9  9  7  7  ميزان اعتقاد مديران به ضرورت بهبود عملكرد و نوآوري در سازمان
  7  7  9  5  7  7  5  5  ميزان رقابتي بودن فضاي سازمان

  9  7  7  7  7  5  7  5  اطالع رساني پيرامون خط مشي سازمان ميزان
  3  5  7  3  1  5  3  3  وجود نشريه ها، تابلوها و سايت هاي اينترنتي براي ارتباطات و اطالع رساني

  5  7  3  5  5  7  7  3  قابليت نظام اريابي عملكرد در تمايز افراد كوشا و منفعل
  7  5  5  3  7  5  3  5  ارزيابي عملكرد و ميزان ارتقاي آنان ميزان تاثير مشاركت كاركنان در ارايه پيشنهاد و

  7  5  7  7  5  9  7  7  ميزان آموزش هاي عمومي و تخصصي به كاركنان
  5  7  7  7  9  9  9  9  ميزان دخالت كاركنان در تصميم گيري هاي مديريتي

  7  7  9  9  7  5  9  9  روحيه تعهد سازماني در كاركنان
  7  9  7  9  9  9  9  9  روحيه ميل به تغيير در كاركنان

  7  5  5  7  7  5  7  7  ميران رويكرد مثبت كاركنان نسبت به مديريت مشاركتي
  3  1  5  3  3  5  3  3  اعتقاد مديران به نظام مديريت مشاركتي

  7  7  5  9  5  7  5  5  سازمانمطلوبميزان خوش بيني نسبت به آينده 
  5  5  7  9  5  7  5  5  روحيه ريسك پذيري مديران

  7  7  7  7  7  9  7  9  به عنوان سرمايه هاي اصلي سازماناعتقاد مديران به كاركنان 
  5  7  5  7  7  7  5  7  ميزان خوش بيني نسبت به آينده مطلوب سازمان

  
  :ها و يافته ها بحث- 5

شرح آن نماييم كه  مي محاسبهاز روش آنتروپي  رابا استفاده نظرات خبرگانگيري را تشكيل داده و سپس وزن  ابتدا ماتريس تصميم
دليل استفاده از الگوريتم آنتروپي اين است كه قضاوت و تصميم گيري در مورد تعيين ميزان اهميت  .قرار دارد دو جدول شماره در 

آنتروپي از اين رو محقق ناگزير از استفاده از روش . نظر هر يك از خبرگان دشوار بوده و ممكن است نتايج دقيقي از آن حاصل نشود
  . بوده است

  وزن نظرات خبرگان: دو جدول شماره 
  ٨A  ٧A  ٦A  ٥A  ٤A ٣A ٢A ١A  خبرگان

  115/0  13/0  091/0  145/0  158/0  079/0  13/0  145/0  وزن

    
تمام اين .محاسبه مينماييمها را  حل كرده و يكبار هم با روش ميانگين هندسي وزن همه شاخص TOPSISپس مسأله را با روش 
  :به شرح ذيل درج شده است سهنتايج در جدول شماره 
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  و ميانگين هندسي TOPSISحل مسأله با :  شماره سهجدول 

  ميانگين هندسي TOPSIS  شاخص ها
  712/0 375/3 ميزان اعتقاد مديران به ضرورت بهبود عملكرد و نوآوري در سازمان  - 1
  511/0 367/6 ميزان رقابتي بودن فضاي سازمان -2
  54/0 641/6 رساني پيرامون خط مشي سازمانميزان اطالع  -3
  414/0 303/3 وجود نشريه ها، تابلوها و سايت هاي اينترنتي براي ارتباطات و اطالع رساني -4
  413/0 992/4 قابليت نظام اريابي عملكرد در تمايز افراد كوشا و منفعل -5
  393/0 787/4 عملكرد و ميزان ارتقاي آنانميزان تاثير مشاركت كاركنان در ارايه پيشنهاد و ارزيابي -6
  55/0 641/4 ميزان آموزش هاي عمومي و تخصصي به كاركنان-7
  739/0 61/7 ميزان دخالت كاركنان در تصميم گيري هاي مديريتي-8
  732/0 61/7 روحيه تعهد سازماني در كاركنان -9

  867/0 452/8 روحيه ميل به تغيير در كاركنان - 10
  579/0 170/6 ان رويكرد مثبت كاركنان نسبت به مديريت مشاركتيميز - 11
  0806/0 971/2 اعتقاد مديران به نظام مديريت مشاركتي - 12
  53/0 105/6 ميزان خوش بيني نسبت به آينده مطلوب سازمان - 13
  53/0 105/6 روحيه ريسك پذيري مديران - 14
  665/0 454/7 عنوان سرمايه هاي اصلي سازماناعتقاد مديران به كاركنان به - 15
  403/0 170/6 ميزان خوش بيني نسبت به آينده مطلوب سازمان - 16

  
قرار  چهار  پرداخت كه نتايج حاصل شده در جدول شماره د بدست آمده خواهيمها با توجه به اعدا بندي اين شاخص و حال به اولويت

  .دارد
  شاخص ها به روش تاپسيس و ميانگين هندسياولويت بندي : جدول شماره چهار

اوليت   شاخص ها
  TOPSISبندي

  اولويت بندي  
  ميانگين هندسي

  4 10 ميزان اعتقاد مديران به ضرورت بهبود عملكرد و نوآوري در سازمان  - 1
  10 5 ميزان رقابتي بودن فضاي سازمان-2
  8 4 ميزان اطالع رساني پيرامون خط مشي سازمان-3
  11 11 وجود نشريه ها، تابلوها و سايت هاي اينترنتي براي ارتباطات و اطالع رساني-4
  12 8 قابليت نظام اريابي عملكرد در تمايز افراد كوشا و منفعل-5
  14 9 ميزان تاثير مشاركت كاركنان در ارايه پيشنهاد و ارزيابي عملكرد و ميزان ارتقاي آنان-6
  7 4 عمومي و تخصصي به كاركنانميزان آموزش هاي -7
  2 2 ميزان دخالت كاركنان در تصميم گيري هاي مديريتي-8
  3 3 روحيه تعهد سازماني در كاركنان-9

  1 1 روحيه ميل به تغيير در كاركنان-10
  6 6 ميزان رويكرد مثبت كاركنان نسبت به مديريت مشاركتي-11
  15 12 مشاركتياعتقاد مديران به نظام مديريت-12
  9 7 ميزان خوش بيني نسبت به آينده مطلوبسازمان-13
  9 7 روحيه ريسك پذيري مديران-14
  5 3 اعتقاد مديران به كاركنان به عنوان سرمايه هاي اصلي سازمان-15
  13 6 ميزان خوش بيني نسبت به آينده مطلوب سازمان -16

  
مسأله نشان داد كه در هر دو روش شاخص هاي روحيه ميل به تغيير در كاركنان، ميزان دخالت كاركنان در تصميم گيري هاي 

. در اولويت باالتري قرار دارند و اولويت اين سه شاخص درهر دو روش با هم برابر است روحيه تعهد سازماني در كاركنانمديريتي و 
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سايت اينترنتي به منظور مچنين وجود نشريه ها، تابلوها و كاركنان نسبت به مديريت مشاركتي و هميزان رويكرد مثبت همچنين 
اولويت بقيه  در ولي. برخوردارنداولويت يكساني  از و در هر دو روش هستنددر اولويت هاي آخر و مياني  ايجاد ارتباطات و اطالع رساني

  .دشاخص ها بين دو روش محاسبه شده تفاوت وجود دار
  
  : نتيجه گيري-6

) نظام دريافت و بررسي پيشنهادها(يكي از ساده ترين و درعين حال مفيدترين شيوه هاي اجرايي مديريت مشاركتي، نظام پيشنهادها 
باشد كه به دنبال بهره گيري از نظرات و پيشنهادهاي كاركنان، مشتريان و پيمانكاران در جهت ارتقاي اثربخشي، كارايي و در  مي
در اين پژوهش، . لذا شناسايي عواملي كه در موفقيت اين سيستم موثرند ضروري به نظر مي رسد. يت بهره وري سازمان مي باشدنها

و ميانگين  TOPSISو بر اساس روش هاي  تعيين شده يك سازمان دولتيعوامل موثر در موفقيت و اثربخشي نظام پيشنهادات در 
  .هندسي اولويت بندي گرديده است

كه در هر دو روش تاپسيس و ميانگين هندسي، شاخص هاي روحيه ميل به تغيير در كاركنان، از يافته هاي پژوهش چنين بر مي آيد 
و اولويت اين  برخوردارنداولويت باالتري  ازميزان دخالت كاركنان در تصميم گيري هاي مديريتي و روحيه تعهد سازماني در كاركنان 

همچنين ميزان رويكرد مثبت كاركنان نسبت به مديريت مشاركتي و همچنين وجود . ا هم برابر استسه شاخص در هر دو روش ب
نشريه ها، تابلوها و سايت اينترنتي به منظور ايجاد ارتباطات و اطالع رساني در اولويت هاي آخر و مياني هستند و در هر دو روش از 

  .بين دو روش محاسبه شده تفاوت وجود دارد ،هاصاولويت ساير شاخ ولي در. اولويت يكساني برخوردارند
شناسايي عواملي كه در موفقيت اين سيستم موثرند به مديران و متوليان استقرار نظام پيشنهادات در سازمان ياري ميرساند تا بتوانند 

  . افزايش بهره وري در سازمان محقق گردد ،اثربخشي اين فرآيند را افزايش دهند و در نهايت
استفاده از تكنيك تاپسيس مي باشد كه نسبت به ساير تكنيكهاي تصميم گيري با معيارهاي چندگانه از مزيت عمده اين پژوهش 

همچنين براي حصول اطمينان از صحت نتايج از روش ميانگين ). 1388آگهي و همكاران، (تري برخوردار است  مباني رياضي قوي
  . اثرگذار در موفقيت نظام پيشنهادات استفاده شده استهندسي نيز به منظور رتبه بندي عوامل 

  : در ادامه پيشنهاد مي گردد
پژوهش هاي بعدي با به كارگيري ساير تكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه به رده بندي معيارهاي اثرگذار در موفقيت نظام  -1

 .پيشنهادات پرداخته و نتايج حاصل را با نتايج اين پژوهش مقايسه نمايند
 .ر نظرسنجي تعداد بيشتري از خبرگان شركت داده شوند تا نتايج دقيق تري حاصل گرددد -2
نظام هر چه بهتر  پياده سازيپژوهش هاي مشابه در ساير سازمان ها صورت گرفته تا مديران و متوليان امر بتوانند در جهت  -3

 .دپيشنهادات و انجام اقدامات اصالحي الزم اقدام نماين
  
  :منابع -7

 .انتشارات نگاه دانش: تهران ) . ويرايش دوم. (MADMتصميم گيري كاربردي رويكرد ).  1389( علي , رجب زاده  ;عادل , آذر 
  .ارات دانشگاه صنعتي امير كبيرانتش: تهران . حثي در تصميم گيري چند معياره مبا).  1381( قدسي پور، سيد حسن 

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران .در عمليات مباحث نوين تحقيق ). 1389(منصور , مومني 
مطالعه تطبيقي الگوهاي نظام پيشـنهادات و ارائـه الگـوي مناسـب جهـت برقـراري در       ). 1389(حميدي، ناصر؛  الواني، سيدمهدي؛ جباري، فهيمه 

  76 -93: صص .  20شماره . سال هفتم. فصلنامه مديريت: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين
فصلنامه دانـش  :  8بررسي امكان استقرار نظام پيشنهادها در كتابخانه هاي دانشگاه آزاد اسالمي منطقه .  )1390(موسي؛ اكبربيگي، مريم مجيدي ، 

  89-99:صص .  15شماره . سال چهارم). علوم كتابداري و اطالع رساني و فناوري اطالعات(شناسي 
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دو ماهنامه مـرداد و شـهريور   : نظام پيشنهادها در ميزان اثربخشي و كارايي بيمارستان( نقش مديريت مشاركتي . )  1382(مصدق راد، علي محمد 
    85 - 89:پژوهش در علوم پزشكي، سال هشتم ، صص 

  52- 63ص ) 86( 7مجله اقتصادي كشاورزي توسعه، . مكان يابي كارخانه قند سوم استان كرمانشاه). 1388. (آگهي، حسين و فارس عبدي
  مركز آموزش دولتي: تهران ). پايان نامه كارشناسي ارشد(، شناسايي پيش نيازهاي مديريت مشاركتي در دانشگاه الزهرا )1381(احمدزاده، ف 

: هـران  ت). پايان نامـه كارشناسـي ارشـد   . (بررسي عوامل موثر بر عملكرد نظام پيشنهادهاي كاركنان در صنايع مس ايران) . 1382(پور زنجاني، س 
  .دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد علوم و تحقيقات

پايان نامـه كارشناسـي   (بررسي بسترهاي مناسب جهت استقرار نظام مشاركتي در سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان ) . 1383(جبل عاملي، م 
 .سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان: اصفهان ). ارشد

دانشگاه آزاد اسالمي، : تهران ). پايان نامه كارشناسي ارشد(وامل موثر بر موفقيت نظام پيشنهادها در شركت ايران خودرو ع).  1381( تصاعديان، ب 
  .واحد تهران مركز

اسـي  پايان نامـه كارشن (استان تهران اثربخشي نظام پيشنهادات در اداره كل بيمه خدمات درماني بررسي عوامل اثرگذار بر) . 1386(ي، ر مقدم زرند
  .دانشگاه پيام نور مركز تهران: تهران ). ارشد

  .ظام پيشنهادهاششمين كنفرانس ملي ن: تهران . روش هاي افزايش كيفيت پيشنهادها) . 1386(ا . محمدصالح
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