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   دهيچك
نظام پيشنهادها فضاي مناسبي است براي شكوفا كردن و بهره گرفتن از انديشه و تجربه كاركنان سازمان و افـزايش دامنـه تعلـق و    
دلبستگي آنان به بهتر كردن و گسترده كردن خدمات و با ايجاد فضايي آزاد و سالم براي طرح و نقد انديشه، وسعت دادن بـه دامنـه   

اركنان را از راه درست و براي پيشنهادهايي كه از سوي كاركنان براي بهتر كردن كيفيت خدمات سازمان يا آگاهي ها و توانايي هاي ك
موسسه محل خدمت ارائه مي شود موجبات برقراري روابط و مناسبات انساني حرمت آميز ميان جامعه كاركنان و كـاهش فشـارهاي   

ديشيدن، سخن گفتن و راه چاره دادن براي از ميان برداشتن دشـواري هـاي   عصبي در كار از راه فراهم آوردن ميدان گشوده براي ان
به دنبال شناسايي آسيب هاي نظام پيشـنهادها   مقالهبنابراين در اين .كار و ايجاد انگيزه كردن و دگرگوني از سازمان را به وجود آورد

ن راسـتا  يدر ا، بيان موانع نظام و ارائه راهكارهايي جهت بهتر انجام شدن اين نظام هستيم كه تهران يشركت برق منطقه ادر سطح 
 نوع از اهداف و ماهيت نظر از  مقاله اين .شنهادها فراهم نموديپ يرش و بررسينظام پذ يو بهساز ييايپو يدات الزم را برايبتوان تمه

اعـم از  (جامعه آماري پژوهش حاضر، كليه كاركنان  . باشدي مي توصيف ـي  پيمايش نوع از ها دادهي آور جمع روش نظر از و يكاربرد
   .باشد هاي تحت پوشش شركت برق منطقه اي تهران مي بخش) سطوح مديريتي و سرپرستي و كارشناسان و كمك كارشناسان

  
سازمان ،شركت  يو بهساز ييايشنهادها،پوينظام پموانع  ، يت مشاركتيريو مد مشاركت ،پيشنهادها ستميا سينظام : يديكل واژگان

  .تهران يبرق منطقه ا
   

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 
 

2 

 

  مقدمه - 1
تغييرات سريع . اي كه علوم رفتاري كاربردي بوجود آورده، مطرح گرديد بهبود و بازسازي سازمان براساس محيط متغير امروز و زمينه

اي در شيوه زندگي، نيازها، و پايگاه  تغيير عمدههاي اجتماعي همراه بود و منجر به  ها كه با دگرگوني محيط در محيط سازمان
پذير تا حدودي جايگزين الگوهاي سنتي گذشته  ها و فرايندهاي سازماني انعطاف كرد كه ساختار هاي افراد گرديد، ايجاب مي ارزش
  .شوند

تنها راه مؤثر ايجاد تحول در . رندپذي هايي از سيستم اجتماعي هستند كه از تغيير و تحول محيط خويش تاثير مي ها جز سيستم سازمان
ها، باورها، و روابط پذيرفته شده درون سازمان است  و  سازمان، تغيير فرهنگ و نحوه عملكرد مديران از طريق تحول در سيستم ارزش

  . كند به همين جهت پيدايش بهبود سازمان  ضرورت پيدا مي
گردد و برخي نيز اعتقاد دارند،  ار يك طرح بهبود سازمان تلقي ميشناسي سازماني  اغلب به عنوان حساسترين جز استقر آسيب
محسوب خواهد شد؛ از اينرو، يكي از مهمترين  ياثر بخش يارتقا يدرصد زحمت يك طرح بهبود سازمان برا 85شناسي، حدود  آسيب

. ناسي صحيح و به موقع استش دهند، آسيب هاي موفق براي ارتقاي اثربخشي خود انجام مي ها و سازمان اقداماتي كه شركت
دهد كه همواره از مسايل و مشكالت جاري سازمان خود مطلع باشند و از  شناسي صحيح و به موقع، اين امكان را به مديران مي آسيب

شناسي  شناسي سازماني، فرايند تشريك مساعي ميان اعضاي سازمان و مشاور يا مشاوران آسيب آسيب. حادشدن آن جلوگيري نمايند
آوري اطالعات مناسب و مربوط در مورد مشكالت اساسي سازمان و داليل آن، تجزيه و تحليل اطالعات  به منظور جمع -ازمانيس

بندي مشكالت در دو سطح عمومي و تخصصي و ارايه پيشنهادات در  هاي به عمل آمده و دسته گيري از تحليل آوري شده، نتيجه جمع
  . باشد مي -بندي شده رفع مشكالت دستهگيريهاي الزم در راستاي  خصوص جهت

نظام مديريت مشاركتي داراي پشتوانه غني در باورهاي . يكي از سيستم هاي انسان محور ارتقاء بهره وري سيستم پيشنهادات مي باشد
همچنين تشكر و   امر به معروف و مشاوره مستقيماً در راهبردهاي اين نظام مطرح مي گردند و. ديني و بخصوص در اسالم مي باشد

پرداخت پاداش و كساني كه افكار و نظريات جديد ارائه مي نمايند انگيزه هاي الزم را براي شركت بيشتر و مستمر همگاني در اين نظام 
ر بي تفاوت تميز داده مي شوند كورت اوين نشان داد كه هرگاه مردم د فراهم مي سازد و افراد دانا و دلسوز جامعه از افراد منفعل و

كارگرداني كارها مشاركت داشته باشند ، اندازه مقاومت و ايستادگي آنان در برابر دگرگون سازي ، نوسازي و نو آفريني كاهش مي يابد 
شرط اساسي براي دستيابي به موفقيت عالي، آشنايي مديران ارشد سازمان در ) 1996دوبرين، . ( مي گيرند  و راه سازگاري را در پيش

 .باني قوي و همه جانبه از اهداف نظام در تمام مدت اجرا مي باشدمشاركت و پشتي

براي توصيف وضعيت موجود سازمانها و يافتن راههايي براي ارتقاي اثر بخشي  -بويژه نظريه هاي علوم رفتاري -كاربرد نظريه ها
له قصد دارد، با شناخت تنگناها و موانع نظام سازماني، همواره از نگرانيهاي كارورزان در حوزه هاي كاربردي است ؛از اينرو، اين مقا

شركت برق منطقه اي تهران از منظر، ديدگاه و نگرش متفاوت، مديران را به منظور حركت در راستاي حل مشكالت و  يشنهادهايپ
  .وري سازمان و افول آن ممانعت نمايد افزايش اثربخشي سازماني ياري رسانده و از حادشدن مشكالت، كاهش بهره

 

  مباني نظري پژوهش - 2
. دهند يمقاله را نشان م ياست كه مفاهيم و واژگان اصـل يكليد يها از واژه يا مجموعه ياين مقاله ـ همانند ساير مقاالت ـ دارا

 :مفاهيم و واژگان تحقيق به شرح زير تعريف شده اند

 فرآيند بكارگيري مفاهيم و روشهاي علوم رفتاري، به منظور توصيف وضعيت موجود سازمانها و  :1شناسي سازماني آسيب
 .]1[باشد  يافتن راههايي براي ارتقاي اثربخشي سازمان مي

                                                 
1- Diagnosing Organizations 
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 منظور از شاخه ساختاري در برگيرنده همه عناصر، عوامل و شرايط فيزيكي و غيرانساني سازمان  :موانع شاخه ساختاري
سازند  نظم، قاعده و ترتيب خاصي بهم پيوسته و چارچوب و قالب، پوسته، بدنه يا هيكل فيزيكي و مادي سازمان را مي باشد كه با مي

]2[. 

 هاي  باشد كه نرم منظور از شاخه رفتار يا محتوا، عوامل انساني و روابط انساني در سازمان مي  :يا رفتاري يتيريموانع مد
 .]2[دهند  وهاي خاص بهم پيوسته و محتواي اصلي سازمان را تشكيل ميو الگ) غيررسمي(رفتاري، ارتباطات 

 سازماني است كه بر سازمان محيط بوده و   در برگيرنده همه شرايط و عوامل محيطي و برون  :يينه ايا زمي ييموانع اجرا
 .]2[دهند  هاي آن را تشكيل مي هاي اصلي يا ابرسيستم   سيستم

 بهبود سازمان كوششي است دوربرد و حمايت شده از طرف مديريت عالي سازمان، جهت بهبود  : 1بهبود سازمانو  ييايپو
حل مشكالت سازماني و فرايندهاي بازسازي، بخصوص از طريق يك نوع مديريت مؤثر و مبتني بر همكاري گروهي برپايه فرهنگ 

با همكاري يك مشاور ـ تسهيل ) و فرهنگ بين گروهي هاي موقتي، هاي كار رسمي، گروه با تاكيد بخصوص روي فرهنگ گروه(سازمان 
 .]3[باشد  كننده و به كارگيري تئوري و تكنولوژي علوم رفتاري كاربردي شامل پژوهش عملي مي

 بنابراين، كارايي با استفاده از . كند ها را بيان مي ها و ستاده كارآيي بخش حياتي مديريت است و آن ارتباط بين داده  :2كارآيي
 .]4[ع ارتباط دارد مناب

 معياري براي قضاوت پيرامون ميزان تغيير ناشي از عملكرد آدمي در چارچوب يك ساختار متعامل انساني ـ   :3وري بهره
 .]5[ماشيني مي باشد

  تاكتيكي سازمان به حساب آورد كه / مشاركت را مي توان فرايند درگيري كاركنان در تصميم هاي استراتژيك  :مشاركت
   .]6[غير مستقيم و با درجه ، سطح و حدود مشخصي اتفاق مي افتد / غير رسمي در شكل مستقيم / سمي بصورت ر

 به وجود آوردن فضا و نظامي توسط مديريت كه تمام كاركنان و « مديريت مشاركتي عبارتست از  :مديريت مشاركتي  مفهوم
مشتريان و پيمانكاران يك سازمان در روند تصميم سازي ، تصميم گيري و حل مسائل و مشكالت سازمان با مديريت همكاري و 

 .]7[»  . مشاركت نماينــد 

 ا يك نظامي است كه در آن با برنامه و مكانيزم مشخصي پيشنهادهاي كاركنان در نظام پيشنهاده :نظام پيشنهادها  مفهوم
سوي سازمان  هاي مادي و غيرمادي از پاداش ،شود مورد اجرا گذاشته ميه بعضاً ب وضعيت سازمان جمع آوري ، ارزيابي و  مورد بهبود

  .]8[تعلق مي گيرد
 شوند و اين اجزاء با  هاي معين، به هم وابسته يا مرتبط مي توسط ويژگي اي از اجزاء و روابط ميان آنهاست كه مجموعه :ستميس

   .دهند شان يك كل را تشكيل مي محيط
 هر فكر و ايده نو كه بتواند منجربه ايجاد يك تغيير مثبت، بهبود روش، افزايش كيفيت و توليد، كاهش  : پيشنهاد ستم يس

كاربرد گسترده نظام پيشنهادها نشانگر اهميت آن در مشاركت . شود گردد پيشنهاد تلقي مي... ها و باال بردن روحيه كاركنان و يا  هزينه
هاي گوناگون  در واقع تشويق به ارائه پيشنهاد توسط كاركنان به طور فردي يا گروهي و ارزيابي آنها براي بهبود شرايط و زمينه. است

توان گفت نظام پيشنهادها يك  مي. باشد نان از اساس نظام پيشنهادها ميمحيط كاري، با ارائه بازخوردهاي عادي و معنوي براي كارك
  .]9[باشد هاي سازمان مي ها و نظرات آنها براي بهبود فعاليت نظام مدون براي فعال كردن ذهن افراد و به كارگيري ايده

                                                 
1- Organization Development 
2- Efficiency  
3- Productivity  
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  هاشنهادينظام پ يب شناسيآسنه يشيپ - 3
گرايش با  مهندسي صنايع(در مقطع فوق ليسانس  ،)مهندسي مكانيك (آقاي دكتر ايرانمنش تحصيالت نامبرده در مقطع ليسانس 

 يمتعدد برا يهاسخنراني و سمينار  يوباشد مي) گرايش خط مشي گذاري با مديريت دولتي  (و در مقطع دكتري ) مديريت صنايع
نامبرده از .برگزار نموده است   ...تحول اداري و ،بهره وري ،نظام پيشنهادها  ،يريت، مشاركت مديران كشور ، در زمينه هاي مختلف مد

بررسي انواع سيستم هاي مديريت مشاركتي و ارائه " سال قبل با تحقيق و مطالعه روي شركت هاي داخلي و خارجي ، تحت عنوان 18
حقيق ايشان به رياست جمهوري وقت، مبني بر اولويت اجراي نظام كار كرد و نتيجه ي ت "الگوي مناسب جهت اجراي آن در ايران

و با شركت در دوره مشاورين اين نظام، با جمع آوري .پيشنهادات در سازمان هاي دولتي عيناً به تصويب شوراي عالي رسيده است
 توسط سازمان  ام پيشنهادهانفر از مشاورين مجرب ايران، كتابي تحت عنوان مديريت مشاركتي از طريق نظ 40تجارب بيش از 

و با توجه به تجارب وي در سازمان ها و شركت هاي مختلف ، نظرات ابتكاري و . چاپ گرديده است  " مديريت و برنامه ريزي كرمان"
رانمنش در قالب مقاله يق دكتر اينه تحقيشياز پ يادامه مختصرجديدي براي اجراي بهتر اين نظام پيشنهاد در ايران دارد كه بعضاً در 

 :ارائه خواهد شد »شنهادها ينظام پ يب شناسيآس« 

 اهداف نظام پيشنهادها -3-1

تالش در حفظ و باالبردن حرمت و ارزش وجود كساني كه بار سنگين چرخاندن امور يك  -1:اهداف سيستم پيشنهادها عبارتست از
پديد  -2.قانوني خود موجبات آسايش و خوشنودي مردم را فراهم آورندسازمان را بر عهده دارند و مي كوشند تا با ايفاي وظيفه هاي 

آوردن موجبات فضاي آزاد و سالم براي طرح و نقد انديشه و وسعت دادن به دامنه آگاهي ها و توانايي ها از راه دريافت ارزشيابي و نقد 
اي مناسب براي شكوفا كردن و بهره گرفتن از انديشه پديد آوردن فض -3.كردن پيشنهادهايي كه از سوي جامعه كاركنان ارائه مي شود

فراهم كردن فضاي مناسب براي مسئوليت پذيري افراد و  -4.و تجربه كاركنان از طريق افزايش دامنه تعلق و وابستگي به سازمان
 -6.م متقابل ميان كاركنانبرقراري روابط مناسب همراه با احترا -5.آشكاركردن توانمندي هاي آنان به منظور ارائه خدمات اثر بخش

، سخن گفتن و چاره جويي   انديشيدن  كاهش تنشهاي رواني و فشارهاي عصبي در كار از طريق فراهم آوردن فضاي مناسب براي
ايجاد فضاي مناسب براي رشد و شكوفايي ، ابداع و نو گرايي در مشاركت مردم  -8.دلپذير كردن فضاي سازمان -7.براي حل مشكالت

 .ايجاد احساس نياز به تغيير در جهت بهبود امور -10.فراهم آوردن موجبات مشاركت كاركنان -9.مانبا ساز

  اهاهميت نظام پيشنهاد -3-2
عملكرد عمده طرح پيشنهادها، ارتقاء جريان ارتباطات از پايين ترين تا باالترين سطح در سازمان است بهبود ارتباطات نشانگر اهميت 

به  -2 .باالبردن سطح اطالعات مديريت در انجام امور از طريق مشاركت با كاركنان -1 :اين اهميت باعثنظام پيشنهادها است كه 
شناسايي سطح توانايي و قابليت هاي كاركنان به منظور شناسايي  -3.مديريت امكان مطالعه برنامه ها و رفع مشكالت آنها را مي دهد

شد قبل از ارائه پيشنهادات در مورد آن بينديشند و اين امر امكان رشد آنان را فراهم  كاركنان مجبور خواهند -4.نيازهاي آموزشي آنان
بهبود عمليات و  -6.كيفت كاري آنها و ايجاد تفاهم و ارتباط بين مديريت و كاركنان  ارتقاء روحيه كاركنان و باال بردن -5.مي كند

  .و عمليافزايش سود آوري از طريق به كار بستن پيشنهادهاي سودمند 

  ) نظام تفكر خالق( تاريخچة نظام پيشنهادها  -3-3
در كارخانه فوالد سازي كروپ ، اولين قدم را براي تشويق كاركنان جهت ارائه پيشنهاد در راستاي  "آلفرد كروپ " 1867در سال 

اولين برنامه تشويق كارگران  1880در سال . وي در ازاي هر پيشنهاد مبلغ مختصري پاداش نقدي مي پرداخت . بهبود كار را برداشت 
در اوايل قرن بيستم نظام ارائه پيشنهاد در برخي از .به اجرا گذاشته شد  "ويليام دني و برادران " در انگلستان در موسسه كشتي سازي

و در نظام اداري  اما بعد از جنگ جهاني دوم ، كاربرد اين نظام در آمريكا گسترش قابل توجهي يافت. صنايع آمريكا به كار گرفته شد 
در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم بسياري از مسئولين اجرايي ژاپن پس از . آمريكا داراي سازمان و بودجه و تشكيالت خاصي شد 

ژاپني ها معتقدند نيروي  . بازديد هاي خود از آمريكا با اين نظام آشنا شدند و به كار گيري آن را در شركت هاي خود آغاز نمودند
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در اجراي نظام پيشنهادها هم ژاپني ها . ني بزرگترين سرمايه اين كشور است و از آن نيز به شيوه هاي برازنده بهره گيري مي شود انسا
در اوايل قرن بيستم سيستم ارائه  .به اين نكته توجه داشتند و نظام پيشنهادهاي آمريكايي براساس اين باور ايجاد و سپس جاري شد

و پاره اي ديگر از صنايع به كار گرفته شده  (Bile) و كارخانه (NCR ) در برخي از شركت هاي صنعتي از جملهپيشنهاد در آمريكا 
يكي از مشخص ترين برنامه هاي اجراي سيستم پيشنهادها در شركت شكالت سازي جرج كادبري به كار گرفته شده  1904در سال 

پيشنهاد دريافت شده  000/81و از كاركنان مرد  000/6از كاركنان زن  1939است به ترتيبي كه در فاصله اجراي سيستم تا سال 
شود ونيز تمامي موسسات دولتي، بودجه و  از شركتهاي درجه اول آمريكا سيستم پيشنهادات اجرا مي% 90اكنون در بيش از . است 

با توجه به .شود ل لوح يادگار و جوايز داده ميتشكيالت خاصي براي اجراي اين سيستم دارند و همه ساله به بهترين پيشنهاد دهنده سا
موارد گفته شده استراتژي آمريكا و ژاپن در خصوص نحوه بكارگيري نظام پيشنهادها متفاوت است به طوري كه از ديد مدير آمريكايي 

گيري ايده هاي جديد هزينه لذا كاهش آن را به هر طريق ممكن دنبال مي كنند و در بكار ؛نيروي انساني يكي از عوامل هزينه اي است
اما مدير ژاپني اعتقاد دارد، نيروي انساني سرمايه است و مديران به  .اجراي آن ايده، در مقابل منابع حاصل عامل تعيين كننده مي باشد
جويي در  صرفه -افزايش جوانب ايمني كار  -آسان نمودن كار - :هر تحولي كه در راستاي يكي از اهداف زير باشد عالقمند هستند

 افزايش كيفيت محصول نظام پيشنهادها در ايران -رفع هر گونه مزاحمت  -افزايش بهره و ري كار  -حذف كار دشوار  - وقت و هزينه
تا اينكه در . اما هرگز به اجرا در نيامد  ؛تفكر مديريت مشاركتي از دهه هاي قبل در نوشته هاي انديشمندان علم مديريت ايران وارد شد

در شركت هاي نورد، توليد قطعات  1367ايران به اجرا درآمد و در اوايل سال   نظام پيشنهادها در شركت رادياتور سازي 1365سال 
شركت به اين  20از  بيش 1371فوالدي، شركت آكام فلز و شركت سوليران طراحي و اجرا گرديده و با توجه به موفقيت حاصله تا سال 

ريال صرفه جويي ناشي از اجراي اين  000/100/321امر پيوسته اند كه از جمله شركت نورد آلومينيوم اراك نخستين سال اجرا بالغ بر 
سيستم داشته است و به تدريج در بعضي از شركت هاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بنياد مستضعفان و 

بخش صنعت، خواهان اجراي اين نظام بودند   در سال هاي ابتدايي اجراي اين طرح.و صنايع ملي ايران به مرحله اجرا درآمد جانبازان 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران سال . اما در سالهاي بعد ساير بخش ها نيز اقدام به راه اندازي اين نظام نمودند

و شركت مخابرات ايران نمونه هايي از  1379، دانشگاه فردوسي مشهد در سال  1375وشيمي در سال ، شركت ملي صنايع پتر 1378
در سال هاي اخير وبا توجه به گستردگي شركت ها و سازمان ها از يك طرف و از طرف ديگر همگاني شدن .اين شركت ها هستند

جمع آوري و   پن از طريق اينترنت پيشنهادهاي كاركنان خود راكاربرد اينترنت ، بسياري از سازمان ها چه در آمريكا و چه در ژا
بر اساس تاكيد رياست جمهوري به اجراي طرح مشاركت در دستگاه هاي اداري اجراي اين طرح به سازمان امور .پاسخگويي مي نمايند

ستخدامي كشور براي تصويب منعكس اداري و استخدامي كشور محول شد و دستورالعمل آن به ستاد تحول اداري در سازمان اداري و ا
و پس از تأييد ستاد به باالترين مقام يعني شوراهاي اداري كه رئيس جمهوري در رأس آن حضور دارند ، به ارزيابي طرح پرداخته و آن 

پزشكي و را تصويب نمودند كه در ابتدا به صورت آزمايشي در چهار وزارتخانة جهاد سازندگي، دفاع، بهداشت و درمان و آموزش 
ارتباطات و فناوري اطالعات و در چهار استان خراسان، يزد، كردستان و آذربايجان شرقي انجام، سپس به ساير استان ها تعميم داده 

 .شد 

 آسيب هاي نظام پيشنهادها در سطح ملي -3-4

  فقدان متولي برنامه ريزي
ه طبق مصوبه شوراي عالي اداري، سازمان مديريت و برنامه جهت ارتقاء و نهادينه نمودن نظام پيشنهادها در سطح ملي عليرغم اينك 

متاسفانه با ابالغ چند بخشنامه و دادن چند امتياز در ارزيابي  .ريزي كشور، در اين زمينه براي سازمانهاي دولتي بايستي اقدام نمايند
ورتي كه بر اساس تحقيقات نگارنده از ميان در ص. عملكرد دستگاه ها و مديران و كاركنان براي نظام پيشنهادها ، اكتفا شده است 

شركت ها و سازمان هائي كه در داخل و خارج كشور كه نظام پيشنهادها را اجرا نموده اند،استنتاج گرديد كه بعداً بعنوان مصوبه شوراي 
 .نهاي دولتي اجرا گرددنظام پيشنهادها بايستي در اولويت ساير نظام هاي مديريت مشاركتي در سازما" عالي اداري ابالغ گرديد
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  عدم اجراي كار توسط مشاورين خبره و مجرب
شوراي عالي اداري از بين اساتيد، مجريان خبره و مجرب   بر اساس مصوبه) سابق(تعدادي مشاور توسط مركز آموزش مديريت دولتي  

تي، براي آنها صادر مي گردد در اكثر هاي دول ماهه و امتحان، مصاحبه گواهي مشاوره در دستگاه 5/4انتخاب و پس از طي دوره 
ها بسياري از مديران بدون توجه به ظرافت و حساسيت ها و لزوم بستر سازي فرهنگي و آموزشي براي كل كاركنان عدم  سازمان

  .سپردن نظام به دست مشاورين خبره آگاه نيستند كه اين خود يكي از آسيب هاي بزرگ نظام پيشنهادها است 
  دبير كميته نظام پيشنهادها  ازمانيعدم وجود پست س

كه ، براي اجراي موفق اين نظام بايستي ، دبير كميته بطور تمام وقت و با داشتن انگيزه قوي ، فعاليت شبانه روزي  با توجه به اين 
از دبيري است و مشغله  ها غير داشته باشد ، متأسفانه در سازمانها ، افرادي را بعنوان دبير مشخص مي نمايند كه كار اصلي و پست آن

هائي كه بيش از يكصد نفر پرسنل دارد ارائه يك  لذا پيشنهاد مي گردد براي سازمان  كاري زياد فرصت كمتري براي دبيران ايجاد كند،
ستهاي كارمند يك نفر به پرسنل دبيرخانه اضافه و در پ 100- 50پست سازماني براي دبير نظام در نظر گرفته شود و با اضافه شدن هر 

  .سازماني گنجانده شود

  عدم توجه به پيشنهاد هاي مشتريان و ارباب رجوع
ها و ادارات ، ارائه پيشنهادها را محدود به كاركنان اداره يا كارگران شركت نموده اند، در  ها و شركت متأسفانه در بعضي از سازمان 

. ها داشته باشند ار مؤثري در ارائه پيشنهاد، و حل مشكالت سازمانكه، مشتريان بويژه ارباب رجوع ادارات مي توانند نقش بسي صورتي
مي   زيرا بسياري از روش ها در سازمانها، كه از ديد كاركنان عادي شده، از ديد ارباب رجوع كه مشكل را در عمل احساس مي كند،

 .تواند به عنوان راه حل ارائه شود

  پاداش مناسب به پيشنهاد هاي كيفي عدم پرداخت 
با عنايت به اينكه سود حاصل از پيشنهادهاي كيفي ، قابل محاسبه نيست و دراز مدت جواب مي دهد ، مثل پيشنهادهايي كه باعث  

افزايش روحيه يا رضايتمندي، يا كاهش استرس كاركنان مي شود و بايستي با امتياز دهي ، پاداش اينگونه پيشنهادها مشخص شود كه 
لذا سطوح امتيازات يا پاداش ها در بسياري از پيشنهادهاي ؛ماتي نيز بيشتر پيشنهادها از اين نوع استهاي دولتي و خد در سازمان

كيفي ، خيلي پائين و نازل است ، كه گاهي اوقات، نه تنها باعث ايجاد انگيزه در پيشنهاد دهنده و ديگران نمي شود ، بلكه اثر منفي و 
 .تخريب و تحقير دارد

  داش هامحدود نمودن سقف پا
عنوان ايجاد انگيزه ه ها ، براي پاداش ها سقف تعيين مي نمايند كه چون وقتي پاداش وسيله اي ب در بسياري از شركت ها و سازمان 

  .در ارائه پيشنهاد است ، محدود كردن و تعيين سقف براي آن نمي تواند چندان ايجاد انگيزه نمايد

  فقدان انگيزه كافي در بين مديران كشور براي اجراي بهينه نظام پيشنهادها 
است % 90پيشنهادها بسيار باال و به اعتقاد نگارنده باالي   ها در موفقيت نظام كه نقش حمايتي مديران ارشد سازمان با توجه به اين

ها، ادارات تا مديران پايه و نيز تبديل مديران ميانه  رؤساي سازمانبراي افزايش انگيزه مديران ارشد نظام از سطوح وزيران، استانداران، 
چگونه مديران كشور را در .كننده ، سه فرمول ابتكاري طراحي شده كه توضيحات آن در پي مي آيد   از عامل بازدارنده به عامل تسريع

   . يميك رقابت سازنده و تشويقي براي ارتقاء نظام پيشنهادها به مسابقه ترغيب نمائ
 
  موانع اجراي نظام پيشنهادها -3-5

بعد از اعتقاد مديريت ارشد سازمان به اجراي پيشنهادها و شروع به اجراي آن عموماً نظام پيشنهادها با موانعي روبرو خواهد شد كه 
ين موانع به شرح زير ها زمينه را براي اجراي موفق طرح آماده خواهد كرد و ا شناسايي اين موانع و بررسي و تدبير الزم جهت رفع آن

  :مي باشد
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  عدم اعتقاد مديران و سر پرستان
 ها را محدود مي كند و بر كه مشاركت اختيارات آن معموالً مديران و سر پرستان به دليل عدم اعتقاد به مديريت مشاركتي و اين 

 .دواهمه دارن  اساس ذهنيت خو د عمدتاً در مقابل نظام موضع گيري كرده و از تغيير، ترس

  موانع كاركنان
مادي و معنوي اين مشاركت بهره   در شكل ايده آل نظام پيشنهادها تمامي كاركنان بايستي مشاركت داشته باشند و به نوعي از منافع 

مند گردند تا پشتيباني از آن اجراي آن در سازمان نهادينه گردد كه اين مشاركت موجب مي شود هر گونه مانعي براي اجراي آن 
  .كه منافع قبلي آنان به خطر مي افتد و مانع اجراي طرح مي گردند گردد كه اگر كاركنان حس كنند نظام منافعي ندارد يا آن برطرف

اين شركت . در شركت رادياتور ايران روش موفقي را در نحوه پرداخت پاداش اعمال نموده اند كه چنين مشكلي در آن بروز نكرده است 
عمومي كاركنان  و صرف رفاه   جمع آوري  بقيه را در صندوقي% 60به پيشنهادات طرح پرداخت نمود و  هاي مصوب را پاداش  40%

 .مي نمايد كه اين امر موجب گرديده پشتيباني عمومي حتي از ناحيه كساني كه قدرت ارائه پيشنهاد نداشتند را كسب نمايد

  موانع كارشناسي
   بي دليل رد شوند و يا بي علت پاسخ هازيرا اگر پيشنهاد ؛به عمل آيد  دقت الزم ايستي در قبول و رد پيشنهادها توسط كارشناسان ب 

  .گيرد خود در شكست نظام نقش مهمي دارد   داده نشود و مورد بي توجهي قرار
  موانع مالي

و به دليل    ا در نمي آيدبسياري از پيشنهادهاي قابل اجرا به علت عدم امكان تخصيصي بودجه بخصوص در سازمانهاي دولتي به اجر 
آنكه بسياري از پيشنهادها منافع سازمان را به دنبال آن جامعه و ملي را به دنبال داشته الزم است تسهيل در امور جهت اعتبارات كافي 

 ايجاد شود 

  موانع فرهنگي
راي دوام دارد كه نقش مديران در اين نظام پيشنهادها به عنوان مشاركت فكري كاركنان با مديريت نياز به فضاي فرهنگي مناسبي ب 

 . و آگاهي كاركنان در ايجاد مشاركت در سازمان بسيار مهم مي باشد زمينه جهت بستر سازي ،اطالع رساني 

  عوامل مؤثر در موفقيت نظام پيشنهادها -3-6

 ؛پشتيباني جدي مديريت ارشد  
 ؛وجود و يا امكان به وجود آمدن انگيزه و تعهد در كاركنان  
  ؛مديريت تا قبل از نهادينه شدن نظام پيشنهادهاثبات  
 ؛با حسن شهرت و خوش برخورد گماردن دبير اجرايي تمام وقت ، عالقمند ، فعال و كارآمد و 

  ؛قرار دادن تشكيالت دبيرخانه و مجري نظام پيشنهادها زير نظر ميريت ارشد در نمودار سازماني  
  ؛ابرگزاري همايش هاي توجيهي براي مديران و كاركنان  
 ؛انجام تبليغات مناسب  
 ؛ايجاد روابط انساني مناسب ميان مديران و كاركنان  
 ؛برقراري جريان صحيح و منطقي تبادل اطالعت و گفت و گو ميان كاركنان سازمان  
  ؛وجود اهداف سازماني كامالً مشخص و روشن  
 ؛كه يك فرد در سازمان انجام مي دهد تعيين ميزان كار و فعاليتي  
  خبره؛استفاده از تجربيات سازمان هاي موفق و مشاورين  
  ؛گرفتن پيشنهاد از مشتري و ارباب رجوع  
  ؛پيشنهادها بايد به صورت دقيق كارشناسي شود  
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  ؛بررسي به موقع پيشنهادها توسط كميته هاي بررسي كننده  
 ؛پيشنهادهاي تصويب شده  اجرا ي به موقع  
 ها  پرداخت به موقع و عادالنه پاداش. 

  
   پژوهش شناسي روش -4

 است ؛ يكاربرد نوع از اهداف و ماهيت نظر از  مقاله حاضر 

 ؛باشد يم يتوصيف ـ يپيمايش نوع از ها داده يآور جمع روش نظر از 

هاي  بخش) كارشناسان اعم از سطوح مديريتي و سرپرستي و كارشناسان و كمك(جامعه آماري پژوهش حاضر، كليه كاركنان  
د؛باش مينفر  550به تعداد   تحت پوشش شركت برق منطقه اي تهران

 ؛اي استفاده شده است در تحقيق حاضر از روش تصادفي طبقه 

 .]10[گيري كرجسي و مورگان و كوهن استفاده گرديد از مدل تصميم  

  . نمونه انتخاب شد 217،حجم نمونه تعداد )نفر 550: نمونه(و با توجه به تعداد جامعه آماري مورد نظر   
بـه  (اي  هاي مصاحبه، مطالعه مستندات و مطالعه كتابخانه و از روش) به عنوان روش اصلي(پژوهش حاضر از روش پرسشنامه  

  ؛استفاده شده است ) هاي مكمل عنوان روش
 : باشد يم قسمتدو  شامل شده يطراح پرسشنامه 

  ؛ يت شناختيجمع سئواالت : اول قسمت .الف
  باشد؛ يو كاركنان م يي،موانع اجرا ي، موانع ساختار يتيريا موانع مديسواالت مربوط به شاخه : قسمت دوم .ب

 ه است؛شد يطراح كرتيف ليط اي گزينه پنج مقياسبر اساس  پرسشنامه 

 ود ؛يگرد يابيمثبت ارزپرسشنامه  ييروا 

  .محاسبه گرديد 95/0آزمون آلفاي كرونباخ كل برابر با   
   پژوهش يه هايا فرضيپرسش  - 5

  كدام است؟شركت برق منطقه اي تهران  ينظام پيشنهادها يو مشكالت اصل موانع  :ق يپرسش تحق
    :ق يتحق يه هايفرض
 وجود دارد  يدار يتهران رابطه معن يشركت برق منطقه ا يپيشنهادها نظام و  مديريتي موانعان يم.  

 وجود دارد  يدار يتهران رابطه معن يشركت برق منطقه ا يپيشنهادها نظام و  يياجرا موانعان يم.   
 وجود دارد  يدار يتهران رابطه معن يشركت برق منطقه ا يپيشنهادها نظام و  يساختار موانعان يم.  

  ي شركت برق منطقه اي تهران رابطه معني داري وجود دارد پيشنهادها نظام فرهنگ سازماني و  موانعميان.   
 وجود دارد  يدار يتهران رابطه معن يشركت برق منطقه ا يپيشنهادها نظام كاركنان و  موانعان يم.   
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  پژوهش يو مولفه هامعيارها  -6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هاي موانع مديريتيشاخص  - 6-1

                  ؛به نظام پيشنهادها ارشد اعتقاد  مديران فقدان باور و 
        ؛مديريت از نظام پيشنهادها  الزم در سطوح  پشتيباني  برخورداري عدم 
            ؛درحوزه نظام پيشنهادها  عدم نيازسنجي مناسب و به تبع آن وجود ضعف در برنامه ريزي و آموزش منابع انساني 
                                          مديران عالي و مياني سازمان؛ عدم برخورداري ثبات در سطوح 
         ؛پذيري باال در ميان مديران ارشدريسك عدم برخورداري  

  شاخص هاي موانع اجرايي -6-2
 ؛پذيرش پيشنهادها زمينهدر  عدم رعايت عدالت الزم 

  سليقه ايي در پاره ايي از موارد در زمينه پذيرش پيشنهادها؛وجود قضاوت و ارزيابي  
 ؛با نظام پيشنهادها   عدم فراخوان الزم و اطالع رساني متناسب 

    نظام پيشنهادها  ؛  عدم بكارگيري بذر پيشنهاد در خصوص 
      در موعد و زمان مقرر ؛پرداخت پاداش  فقدان انگيزه الزم ميان كاركنان به لحاظ 
     ؛ به لحاظ نبود آموزش هاي تخصصيكميته اجرايي  ميان اعضاي درانمندي الزم فقدان تو 
 . فقدان پيگيري الزم از سوي اعضاي دبيران كميته ذيربط به لحاظ اجرايي نمودن پيشنهادهاي مصوب و پذيرش شده 

       
  شاخص هاي موانع ساختاري  -6-3

  سازماني؛گستردگي و وسعت شركت به لحاظ شرح وظايف پيچيده  
             فقدان متولي و دبيرخانه ثابت در خصوص نظام پيشنهادها؛ 
         در ميان كاركنان؛اهداف نظام پيشنهادها  عدم شفاف سازي ماموريت بنيادين و  
                      نظام پيشنهادها؛ دستورالعملهاي مصوب در زمينه شرح وظايف و   فقدان 

  شاخص هاي موانع كاركنان -6-4
 انگيزه كاركنان براي ارسال پيشنهاد صرفاً به لحاظ ماهيت شغلي كاركنان ؛ عدم  

  پيشنهادهاي كاربردي؛ تدوين  الزم به منظوراطالعات  فقدان 

 موانع نظام پيشنهادها

 موانع مديريتي

 موانع ساختاري  اجراييموانع 

  كاركنانموانع   موانع فرهنگي
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   در سازمان؛نظام پيشنهادها  الزم به اثر بخش بودنعدم اعتماد    
            توجه كافي به مباحث آموزشي و تخصصي؛عدم  
 اركنان و اطمينان به آينده كاري؛امنيت شغلي كعدم  

     .عدم تعلق خاطر سازماني كاركنان به سازمان 

                       

  تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش -7
  پژوهشي ها يافته مهمترين.الف

فقدان متولي در مطالعه آسيب شناسي نظام پيشنهادها ،حاكي از آن بود كه در سطح ملي  آقاي دكتر ايرانمنشيافته هاي  
عدم توجه به ؛دبير كميته نظام پيشنهادها  عدم وجود پست سازماني؛  عدم اجراي كار توسط مشاورين خبره و مجرب؛  برنامه ريزي

فقدان ؛و محدود نمودن سقف پاداش ها؛پاداش مناسب به پيشنهاد هاي كيفي عدم پرداخت ؛پيشنهاد هاي مشتريان و ارباب رجوع
در شمار آسيب هاي نظام پيشنهادها در سطح ملي محسوب مي انگيزه كافي در بين مديران كشور براي اجراي بهينه نظام پيشنهادها 

 گردد؛ 

بعد از اعتقاد مديريت ارشد سازمان به اجراي پيشنهادها و شروع به اجراي آن ، دكتر ايرانمنشاز ديدگاه مطالعاتي آقاي  
ها زمينه را براي اجراي  دها با موانعي روبرو خواهد شد كه شناسايي اين موانع و بررسي و تدبير الزم جهت رفع آنعموماً نظام پيشنها

  : شاملموفق طرح آماده خواهد كرد و اين موانع 

 ؛ عدم اعتقاد مديران و سر پرستان  
 ؛موانع كاركنان  
 ؛موانع كارشناسي  
 ؛وموانع مالي  
 موانع فرهنگي.  

 پشتيباني جدي مديريت ارشد«: شامل   عوامل مؤثر در موفقيت نظام پيشنهادها دكتر ايرانمنشاز ديدگاه مطالعاتي آقاي  
گماردن دبير اجرايي ؛ ثبات مديريت تا قبل از نهادينه شدن نظام پيشنهادها؛وجود و يا امكان به وجود آمدن انگيزه و تعهد در كاركنان؛

قرار دادن تشكيالت دبيرخانه و مجري نظام پيشنهادها زير نظر ؛ فعال و كارآمد وبا حسن شهرت و خوش برخوردتمام وقت ، عالقمند ، 
ايجاد روابط انساني ؛انجام تبليغات مناسب؛ابرگزاري همايش هاي توجيهي براي مديران و كاركنان ؛ميريت ارشد در نمودار سازماني 
وجود اهداف ؛ن صحيح و منطقي تبادل اطالعت و گفت و گو ميان كاركنان سازمانبرقراري جريا؛مناسب ميان مديران و كاركنان
گرفتن پيشنهاد از مشتري و ارباب رجوع خبره؛استفاده از تجربيات سازمان هاي موفق و مشاورين ؛سازماني كامالً مشخص و روشن 

پرداخت به موقع و عادالنه ؛نهادهاي تصويب شدهپيش  اجرا ي به موقع؛بررسي به موقع پيشنهادها توسط كميته هاي بررسي كننده ؛
  مي باشد؛»ها  پاداش

با يافته هاي تحقيق حاضر تا حدودي در پاره ايي از شاخص ها و  آقاي دكتر ايرانمنشدر مجموع مقايسه تطبيقي مطالعات  
  معيارها همخواني دارد؛

 ؛ كاركنان موانع,  ياجراي موانعديدگاه پاسخگويان در شركت برق منطقه اي تهران به ترتيب   آزمون فريدمن اساس بر 
  بوده است؛ يمديريت موانعنيز  و يفرهنگ و يساختار

 و يبدبين شاخص,  بازدارنده عوامل بيشترين كاركنان موانعمولفه دراز ديدگاه پاسخگويان در شركت برق منطقه اي تهران  
 بوده است؛ پيشنهادها نظام يبخش اثر به نانكارك اعتقاد عدم
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  عدم پيشنهادها نظام بازدارنده عوامل مهمترين ياجراي موانع مولفه دراز ديدگاه پاسخگويان در شركت برق منطقه اي تهران  
 بوده است؛ نياز سنجي مناسب در زمينه نظام پيشنهادها

 نظام بازدارنده عوامل مهمترين,  يفرهنگ و يساختار موانع مولفه دراز ديدگاه پاسخگويان در شركت برق منطقه اي تهران  
  بوده است؛ يسازمان وظايف يپيچيدگ و يگستردگ پيشنهادها
 پيشنهادها نظام بازدارنده عوامل بيشترين يمديريت موانع مولفه دراز ديدگاه پاسخگويان در شركت برق منطقه اي تهران  

  بوده است؛ پيشنهادها نظام به ارشد شركت مديران باور و اعتقاد عدم
   

  پيشنهادها نظام بازدارنده  عوامل . ب
 بازدارنده  عوامل نظير قوانين و مقررات ،مباحث اجتماعي و اقتصادي در شمار   سازماني برون عوامل

  بوده است؛ پيشنهادها نظام 
 بوده   مديريتي  عوامل ،  فرهنگي و  سازماني ساختار ؛ اجرايي  عوامل و  كاركنان عوامل نظير سازماني درون  عوامل

  .است
  ي گير نتيجه بحث و - 8
) پيشنهادها نظام(  يمشاركت مديريت شيوه يبكارگير كه دارد آن از نشان پژوهش يها داده تحليل و تجزيه از حاصل نتايج يطوركله ب

 از يبخش درمان يبرا تواند مي  تهران يا منطقه برق شركت و داشت خواهد دنباله ب سازمان پويايي در را يمهم نتايج شركت در
 بهره يبرا شركت است الزم پژوهش يها يافته براساس.  شود مند بهره آن نتايج از و نموده توجه پيشنهادها به خود يسازمان يدردها
 در الزم يباورها تا ساخته آگاه پيشنهادها نظام منافع به مناسب يها آموزش طريق از را مديران پيشنهادها نظام يمزايا از يمند

 كاركنان و مديران آموزش بدون كنيم يم مشاهده ها سازمان از يبرخ در كه يطوره ب .نمايند حمايت نظام از و آيد بوجود مديران
 و يشفاه صورته ب شفاف و مرتب طوره ب بايد ،همچنين اند نگرفته يآميز موفقيت نتايج و نموده پيشنهادها نظام ياجرا به اقدام
  .   گيرند قرار نظام عملكرد جريان در كاركنان كليه يكتب
 نظام از حمايت نمايد ييار ديگر عوامل از بيشتر را شركت يسازمان اهداف به رسيدن در تواند يم يگروه تصميمات كه آنجايي از

 تصميم فرآيند در كاركنان دادن دخالت و نمايد يبيشتر توجه امر اين به و نمايد نهادينه را يگروه يگير تصميم تواند مي پيشنهادها
 حرمت و دادن بها با كه گردد يم كاركنان شاداب و نشاط پر حضور باعث و گردد يم تصميمات ياجرا موفقيت افزايش موجب يگير

  . گردد يم يعمل ايشان يها توانايي و ها استعداد ظهور و بروز جهت مناسب  شرايطي آوردن فراهم و آنان شخصيت به گذاشتن
 تصميم فرايند از اطالع و يآگاه نداشتن كاركنان در يسازمان تصميمات و تغييرات برابر در مقاومت ايجاد عوامل مهمترين از ييك

 و ها شيوه اتخاذ لذا؛  ندارند آن مهم مسائل و سازمان در يتاثير و ينقش هيچگونه آنان كه كنند يم را احساس اين و است يگير
 تواند مي يزياد حدود تا گردد يگير تصصميم فرايند از كاركنان اطالع و يآگاه افزايش موجب كه مديريت طرف از مناسب يراهكارها
 چون و نمايد ايفاء برق يشركتها در را يموثر نقش تواند يم ها پيشنهاد نظام ستميس.  باشد مفيد و موثر آنان مقاومت دركاهش
  .                                           است نشده جلوگر كاركنان يبرا آن اهميت لذا شده توجه آن به كمتر تاكنون

 و بدهيم يبيشتر يبها ها آموزش به و بيشترنموده را مديران حمايت نمائيم استفاده پيشنهادها نظام نتايج از بهتر بتوانيم اينكه يبرا
  . يابند حضور گيريها درتصميم بيشتر رغبت با كاركنان كه آوريم بوجود يشرايط
 يگردش نظام بهبود ، افراد يساز توانمند و آموزش ، شركت در مسئوليتها و اهداف نمودن روشن ، ارتباطات بهبود در است الزم

 يگامها پيشنهادها يكارشناس دقيق يبررس و پيشنهادها يبررس در ها تبعيض حذف ، پيشنهادها كميته عملكرد ارتقاء ، اطالعات
  .  يابد افزايش شركت در پيشنهادها نظام موفقيت درجه طريق اين از تا شود برداشته ياساس و مناسب

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 
 

12 

 

  ي پژوهشپيشنهادها - 9
  : شود يم ارائه زير پيشنهادها تهران اي منطقه برق شركت در پيشنهادها نظام مؤثرتر ياجرا جهت در
 وقت تمام افراد اختصاص با مناسب يساختار ،افراد درخواست به توجه با گردد يم پيشنهاد يفرهنگ و يساختار موانع رفع يبرا -1
  .  شود يبين پيش پيشنهادها نظام دبيرخانه شركت يرسم ساختار در و گردد تشكيل شركت در پيشنهادها نظام يبرا
 مختلف يها بخش وظايف انجام به مربوط اطالعات و شود تعريف يرسم طور به اطالعات به يدسترس سيستم شود يم پيشنهاد -2

  .  كنند ارائه را يمناسب پيشنهادها بتوانند موجود اطالعات اساس بر كاركنان تا گيرد قرار بخش آن كاركنان دسترس در شركت
  .ترويج گردد شركت در يكار تيم تشكيل و شركت در اعتماد جو و انگيزه ايجاد طريق از شركت در يگروه يكارها -3
 يافته انجام يكارها مورد در وسيع تبليغات و پيشنهادها  ياجرا طريق از شده ايجاد جويي صرفه نتايج اعالم و پيشنهادها نتايج - 4 

  .،انتشار يابد
 و يداخل متخصص و تجربه با و خبره كارشناسان از پيشنهادها يبررس در پيشنهادها عميق درك و دهندگان پيشنهاد رضايت يبرا -5

 يتخصص يها گروه در پيشنهادها شود يسع و شده توجه يكارشناس يتخصص يها گروه تشكيل به.  شود استفاده يسازمان خارج
  .  گردند يبررس

هاي  پيشنهاد مي شود براي اعضاء كميته و نيز به كارشناسان برنامه هاي آموزشي الزم آشنايي با نظام پيشنهادها و آموزش -6
  . شود تخصصي ترتيب و اجرا شود و سعي شود از متخصصان ذيصالح براي آموزش استفاده 

 مصوب يپيشنهادها پاداش و نموده يكاف توجه شده تصويب پيشنهادها يبرا پاداش موقعه ب پرداخت به نسبت شود يم پيشنهاد -7
  .  شود پرداخت آن پذيرش از بعد بالفاصله

 بتوانند كاركنان تا شود اقدام معقول و مناسب وظايف شرح تعيين و يسازمان يها پست نمودن مشخص و تعريف ، تدوين به نسبت -8
  . شوند واقف كامالً خود وظايف به
 ها آموزش و شود توجه بيشتر ها آن يتخصص و يمديريت يآموزش مسائل به كاركنان و كارشناسان و مديران يساز توانمند جهت -9
  .  شود نهادينه يمديريت و يعموم مسائل در
 از تا گردد بيان مديران يبرا پيشنهادها مناسب يدستاوردها شركت در هايي همايش ترتيب با و يتوجيه جلسات يبرگزار يط -10
  .  آيد بعمل تقدير پيشنهادها  كنندگان اجرا
 جلسات در نظام از را خود يپيشتيبان و حمايت است الزم ارشد مديريت پيشنهادها نظام مناسب يبسترساز و شدن نهادينه يبرا -11

  .  شوند قائل ياساس اولويت يمديريت ينظامها ساير مقابل در يمشاركت مديريت به و اعالم
 نتايج بيان و يآموزش مناسب يها زمينه ايجاد با توان يم پيشنهادها نظام از مديران باور و حمايت جهت در يبسترساز يبرا -12

  . نمود اقدام دهند يم بها بيشتر يمشاركت مديريت به كه يمديران يمعرف و تشويق با و پيشنهادها نظام مطلوب
 در شود يم پيشنهاد لذا ، است اثربخش متوسط بطور شركت در پيشنهادها نظام كار و ساز كه گرفت جهينت توان يم يكل طوره ب

 تعريف افراد و كارشناسان ينيازها با متناسب ها آموزش ، تر روشن فرايندها و كار روابط  شركت در يمشاركت مديريت بهبود جهت
 و يكار يها گروه تشكيل به و كارشناسان مناسب انتخاب و يسازمان وظايف صريح تبين و اطالعات گردش نظام بهبود يبرا و گرديده
 جايگاه و ساختار  آن يبرا پيشنهادها نظام مقبوليت و پيشنهادها نظام كميته عملكرد يارتقا منظوره ب و نموده يكاف توجه يتخصص
  . گردد تعريف يرسم و مناسب
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