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  :چكيده

ايجاد محيط هم انديشي كاركنان براي حل مسائل و مشكالت شركت در چارچوب يك نظام ساخت يافته باعث شكوفايي 
امروزه با توجه به پيچيدگي شرايط و محيط دائماً در حال . شود و در نتيجه بالندگي فكري و مهارتي آنان مياستعدادهاي نهفته افراد 

هاي مختلف سازمان به ضرورتي غير  هاي مختلف تصميم گيري و برقراري ارتباط صميمي بين اليه تغيير، مشاركت كاركنان در عرصه
ت مشاركتي با عنوان يكي از ابزارهاي نوين مديريتي، نقش مهمي در توسعه منابع در اين ميان مديري. قابل انكار تبديل شده است

در اين . گردد برداري بهينه از منابع محدود در اختيار سازمان محسوب مي وري و بهره انساني داشته و روش مناسبي براي ارتقاء بهره
و كاركرد نظام پيشنهادها به  ها نقش، ويژگيدر نظر است  باشد ـ اي و ميداني پژوهشگران مي ـ كه حاصل پژوهش كتابخانه مقاله

مباني و مفاهيم مديريت مشاركتي، تاريخچه و سابقه نظام پيشنهادها، فلسفه و به همراه عنوان يكي از ابزارهاي مديريت مشاركتي 
نكات قابل توجه در اين نظام، ، ويژگي هاي يك نظام پيشنهادهاي موفق و اي تهران  در شركت برق منطقه اهداف نظام پيشنهادها

مورد بررسي و بازشكافي قرار گيرد تا به تبع آن بتوان ابزاري مناسب براي توسعه فرهنگ چاالكي و چابكي مديريت و سازمان و نيز 
   .جهت رشد و نو آوري و خالقيت به منظور ارتقاء كارآمدي سازماني و بهبود عملكرد در برق تهران فراهم نمود

  
شركت برق بهبود عمكلرد و  سازمان، ارتقاي كارآمدي ،مديريت مشاركتي ،پيشنهادهاو بررسي  پذيرش  ،پيشنهادها نظام :كليدواژه 

  .منطقه اي تهران
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  مقدمه - 1

انسان بر پايه آفرينش خويش نياز به تعلق و پيوند با ديگران دارد و خوي اجتماعي بودن در وي . مشاركت يك نياز سرشتي انسان است
در فراگرد مشاركت انسان مي تواند بودن خود را به شدن مبدل گرداند و قدرتهاي نهفته در هستي خويش را آشكار سازد و . استنهفته 

چنانچه مديريت مشاركتي را مانند رهيافتي جامع براي جلب مشاركت فردي و گروهي كاركنان در جهت حل مسائل . به فعل برساند
ين مديريت ارشد و بمتقابل  و  و بر اين باور باشيم كه مديريت مشاركتي ارتباط دائم بدانيمعاد سازمان و بهبود مستمر در تمام اب

ارج نهادن به ارزش هاي انساني و  اول،: مديريت مشاركتي دو هدف عمده را دنبال مي كندمي توان گفت ، يك سازمان باشدكاركنان 
 .دوم، رسيدن به هدف هاي از پيش تعيين شده به كمك همين افراد. ط اندبه ياري طلبيدن افرادي كه به نوعي با سازمان در ارتبا

چون بهبود روابط انساني بين مديريت و كاركنان، تقويت  يچنانچه اجراي مديريت مشاركتي با موفقيت همراه باشد، از پيامدهاي
اس تعلق سازماني در كاركنان و همسو شدن انگيزش در كاركنان، بهبود گردش كار در سازمان، بروز خالقيت و نوآوري، افزايش احس

پس، مديريت مشاركتي عبارت است از به وجود آوردن فضا و نظامي توسط مديريت كه  .ف آنان با هدف هاي سازمان خواهد بوداهدا
و  تمام كاركنان و مشتريان و مشاوران يك سازمان در روند تصميم گيري و حل مسائل و مشكالت سازمان با مديريت همكاري

ها و توان فني و علمي كاركنان و  ، ابتكارات، خالقيت1ها، پيشنهادها خواهد از ايده در واقع اين نوع مديريت مي. مشاركت جويند
يكي از عوامل مهم رشد و توسعه كشورها، . هاي آن استفاده نمايد مشتريان در حل مسائل و مشكالت سازمان و بهبود مستمر فعاليت

انديشه نيروي انساني و استفاده صحيح از آن است و يكي از بهترين راههاي استفاده از فكر بشر و اين سرمايه  اهميت دادن به فكر و
هاي مديريتي پوياست كه نقش مهمي در توسعه منابع  نظام مديريت مشاركتي يكي از نظام. بزرگ خلقت، اجراي نظام پيشنهادهاست

در اين نظام كليه . عنوان يك ابزار اجرايي مديريت مشاركتي است بررسي پيشنهادها به  نظام پذيرش و. كند ها ايفا مي انساني سازمان
ها و پيشنهادها به سازمان  وري فعاالنه انديشه كرده و حاصل آنرا در قالب طرح ها و حل مسائل و ارتقاء بهره افراد سازمان درباره روش

در واقع نظام . گردد منظور تعالي سازماني تدوين و اجرا مي هت بهبود مستمر به نظام پيشنهادهاي سازمانهاي دولتي در ج .كنند ارائه مي
هاي انساني در حل مسائل و ايجاد سؤاالت  هاي سرمايه هاي ذهني و انديشه توان به يافته پيشنهادها تكنيكي است كه از طريق آن مي

  . مستمر سازمان دست يافت هاي بهينه، در راستاي فرهنگ تغيير و بهسازي و بهبود حل جديد و راه
  
  نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها - 2
 (suggestions system) پيشنهادها تعريف نظام       -2-1

و اين  شوند هاي معين، به هم وابسته يا مرتبط مي اجزاء و روابط ميان آنهاست كه توسط ويژگي اي از مجموعه ، (system) نظام
كه بتواند منجربه ايجاد يك تغيير مثبت،  هر فكر و ايده نو ،(suggest) پيشنهاد .ندده شان يك كل را تشكيل مي اجزاء با محيط

گسترده  كاربرد. شود گردد پيشنهاد تلقي مي... ها و باال بردن روحيه كاركنان و يا  هزينه بهبود روش، افزايش كيفيت و توليد، كاهش
پيشنهاد توسط كاركنان به طور فردي يا گروهي و ارزيابي  ويق به ارائهدر واقع تش. نظام پيشنهادها نشانگر اهميت آن در مشاركت است

اساس نظام پيشنهادها  هاي گوناگون محيط كاري، با ارائه بازخوردهاي عادي و معنوي براي كاركنان از زمينه آنها براي بهبود شرايط و
ها و نظرات آنها براي بهبود  و به كارگيري ايده فرادتوان گفت نظام پيشنهادها يك نظام مدون براي فعال كردن ذهن ا مي .باشد مي

  .]1[ باشد مي هاي سازمان فعاليت
وضعيت سازمان جمع   نظام پيشنهادها يك نظامي است كه در آن با برنامه و مكانيزم مشخصي پيشنهادهاي كاركنان در مورد بهبود

منظور از نظام .]2[سوي سازمان تعلق مي گيرد مادي و غيرمادي ازهاي  پاداش ،شود مورد اجرا گذاشته ميه بعضاً ب آوري ، ارزيابي و

                                                 
1: Suggestion 
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شود تا انگيزه  هاي هرم قدرت در نظرگرفته مي پيشنهادها، مشورت و تبادل نظر بينكارمندان و مديران است كه به صورتابزاري بين اليه
براي اجراي نظامپيشنهادها در .بهبود يابد هاي دولتي بهبود و تحول در همهافراد سازمان فراگير شود وعملكرد و وضعيت سازمان

 نامه هاي دولتي،آيين ها و مجموعه نيز براي هريك از سازمان. هاي دولتي اول بايد موانعي را كه براي اجرايĤن وجوددارد رفع كرد سازمان
نظام پيشنهادها فضاي .]4[دمناسبي بر حسب ساختار، وظايف و وضعيت سازمان تهيه شود و به دستافراد مطلع و معتمدبه اجرا درآي

مناسبي است براي شكوفا كردن و بهره گرفتن از انديشه و تجربه كاركنان سازمان و افزايش دامنه تعلق و دلبستگي آنان به بهتر كردن 
هاي كاركنان و گسترده كردن خدمات و با ايجاد فضايي آزاد و سالم براي طرح و نقد انديشه، وسعت دادن به دامنه آگاهي ها و توانايي 

را از راه درست و براي پيشنهادهايي كه از سوي كاركنان براي بهتر كردن كيفيت خدمات سازمان يا موسسه محل خدمت ارائه مي 
شود موجبات برقراري روابط و مناسبات انساني حرمت آميز ميان جامعه كاركنان و كاهش فشارهاي عصبي در كار از راه فراهم آوردن 

اي انديشيدن، سخن گفتن و راه چاره دادن براي از ميان برداشتن دشواري هاي كار و ايجاد انگيزه كردن و دگرگوني از ميدان گشوده بر
  .]5[سازمان را به وجود آورد

 انواع پيشنهادها -2-2

 .پيشنهادهاي غيرقابل بررسي؛ پيشنهادهاي قابل بررسي :شوند پيشنهادها از لحاظ نوع آنها به دو گروه تقسيم مي
 پيشنهادهايي كه ؛تكراري پيشنهادهاي ؛شود مي پيشنهادهايي كه جزء وظايف فرد محسوب: پيشنهادهاي غيرقابل بررسي )الف

خارج از  پيشنهادهايي كه ؛آل و دور از دسترس ايده پيشنهادهاي  كنند نمي سازد اما راهكار الزم را ارائه تنها مشكل را مطرح مي
  .باشند مشي و سياست سازمان مي خط

  :شوند دسته زير تقسيم مي كنند به دو اين پيشنهاها بر اساس منافعي كه براي سازمان ايجاد مي :پيشنهادهاي قابل بررسي) ب 
 هاي از قبيل پيشنهادهاي مربوط به طرح. باشد كه نتيجة آن قابل محاسبه رياضي نمي پيشنهادهايي است: كيفي پيشنهادهاي) 1ب ـ

  ... م وايمني، خدماتي، اصالح كار نظا
 از قبيل. باشد قابل محاسبه مي) ها جوئي حاصله از اجراي طرح صرفه(كه نتيجه آنها  پيشنهادهايي است: كمي پيشنهادهاي) 2ب ـ 

بندي ديگر، پيشنهادهاي ارائه شده از طرف كاركنان  در تقسيم… پيشنهادهاي مربوط به كاهش ضايعات، استفاده بهينه از مواد اوليه و
پيشنهادهاي محرمانه و  بندي ديگر پيشنهادها را به دو گروه كلي در يك دسته. كنند ردي يا گروهي تقسيم ميف را به صورت

كند و در پيشنهادهاي محرمانه  پيشنهاددهنده، مشخصات خود را بيان مي در پيشنهادهاي غيرمحرمانه. كنند غيرمحرمانه تقسيم مي
 .]1[ نام خود نيست مايل به افشاي

  پيشنهاد هاي يك ارزش -2-3
همه مجريان را به  يعني همان ارزشي كه در نگاه اول توجه. پيشنهاد ارزش اقتصادي حاصل از اجراي آن است اولين ارزش يك ـ الف

دنبال حصول كامل آن هستند و در صورت عدم مشاهده پيامدهاي  هاي اوليه استقرار به خود جلب كرده و عموماً به اشتباه در سال
بايست در  اين ارزش پارامتر مفيدي است و ليكن نمي .كنند دلسردي و يأس شده و كار را نيمه تمام رها مي چارچشمگير اقتصادي د

به عنوان نداشتن صرفه اقتصادي  ها را بايستي با مقياس آن سنجيد و انبوهي از ايده آن تكيه نمود و پيشنهادها را نمي هاي اوليه بر سال
 .است هاي ديگري نهفته زشرد كرد چرا كه در يك پيشنهاد ار

قابليت آنها را  داند زيرا كند و حاصل يادگيري را براي كاركنان مفيد مي مشاركت را يادگيري ذكر مي مزيت كليدي "هينگلي" ب ـ
ت يك ها و پيامدهاي مثب لذا يادگيري سازماني از جمله ارزش .دهد در انجام وظايف افزايش داده ارزش آنها را در سازمان ارتقاء مي

 .شود مي پيشنهاد محسوب
آسيب  عدم ارضاي اين نيازهاي كاري باعث. كند نيازهاي كاري معيني از انسان را ارضاء مي معتقد است مشاركت "ساشكين" ج ـ

 .شود هاي يك پيشنهاد محسوب مي ارزش پس ارضاي اين گونه از نيازهاي افراد از. شود رواني و فيزيكي كاركنان مي
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را پر  هاي كارگران و شغل آنها روابط انساني ژاپن معتقد است پيشنهادها خالء ميان توانايي رئيس اتحاديه ها "داياما" د ـ آقاي
دقت در اين  بنابراين با. كند كارشان طلب مي در نتيجه پيشنهادات نشانگر آن است كه مهارت كاركنان بيش از آن است كه. كند مي

يعني  شناسايي توانائي افراد است) اعم از تأييد شده يا رد شده(مزاياي ارائه پيشنهادها  ا وه يابيم كه يكي از ارزش مطالب در مي
 .كند برخوردار هستند شناسايي مي برد و آنهايي را كه از توانايي باال هاي افراد پي مي مديريت به قابليت

غيرقابل اجرا بودن، فاقد هرگونه  كه همگان آن را به دليل(هاي نهفته در پيشنهادها، به ويژه پيشنهاد رد شده  ارزش يكي ديگر از ـ هـ
شود در سال اول اجراي نظام  به همين دليل است كه توصيه مي. افراد است رفع ابهامات ذهني) دانند ارزشي براي سازمان مي

 .]1[ دگرد بابت پيشنهادهاي رد شده نيز پاداش مناسبي به عنوان جايزه مشاركت فكري پرداخت پيشنهادها حتي

 فلسفه استفاده از نظام پيشنهادها -2-4

فلسفه به كارگيري آن مطرح است افزايش توان سازمان در  آنچه در نظام پيشنهادها به عنوان اهداف آرماني و در حقيقت به عنوان
همسو كردن اهداف  هاي انسان و كنندگان خدمات يا محصوالت از طريق ارج نهادن به فضائل و توانايي مصرف هاي متغير مقابل خواست

 .آرا و عقايد آنها در هر رده شغلي و بخش سازماني است انديشه،  هاي سازمان و در نهايت استفاده صحيح از تجربه، كاركنان با هدف
 :يدگو نگرد و با هر يك سخني جداگانه، اما مربوط به هم مي مي كاركنان را از دو ديدگاه  فلسفه اين نظام در نهايت دو گروه مديران و

. و كشيدن ديوار به دور خود و بستن درها خودداري كنيم بايد همواره از نشستن در برج عاج: گويد از يك سو خطاب به مديران مي
هاي نو  اعتنايي به انديشه  بي. ها استقبال كنيم ها و نوآوري روي افكار و عقايد تازه باز بگذاريم و از دگرگوني بلكه بايد هميشه درها را به

ايستايي و درنگ، و ايستايي نيز در گذر زمان به معناي عقب ماندن و به قهقرا  هاي جديد، برابر است با نگرفتن از ابداعات و شيوه هرهو ب
از  .اهداف، ترقي و تعالي خواهد بود حال آن كه بر عكس اين رفتار، نموداري از پيشرفت كارها و كاميابي در رسيدن به. است رفتن

ارائه افكار و عقايد تازه حتي اگر كوچك و جزئي به نظر برسند  در تمام امور سازمان با: گويد ركنان و كارگران ميطرف ديگر به كا
به داليلي كه مهمتر  اگر گاهي پيشنهاد شما. توان انتظار داشت كه كارها هميشه قرين موفقيت باشد زمينه نمي در اين. مشاركت كنيد

ايد متوجه مشكل بشويد و  زيرا همين موضوع كه شما توانسته. نشويد شود دلسرد اجرا گذاشته نمي از همه غير عملي بودن آن است به
هستيد و با ادامه اين  بين، صاحب انديشه و بينش و ابتكار بينديشيد حاكي از آن است كه فردي كنجكاو، نكته براي راه حل آن هم

 .]1[ تداش آميز خواهيد روش، بار ديگر حتماً پيشنهادي موفقيت

 اهداف اجرايي نظام پيشنهادها -2-5

 (سازماني و برون سازماني درون(پذيري و اثربخشي در مقابل خواست ذينفعان  پذيري، مخاطره سالمت، انعطاف افزايش 
 به فعل درآوردن استعدادهاي دروني كاركنان ها و بروز خالقيت 
 طريق ارائه پيشنهادها بهبود فرايندها از 
 محيطي كار بهبود شرايط 
 كاركنان افزايش انگيزه در 
 هاي سازمان كيفي فعاليت ارتقاء كمي و 
 )ذينفعان(رجوع  ارباب افزايش رضايت 
 سازماني افزايش حسن تعلق 
 فردي با اهداف سازماني همسو نمودن اهداف 
 ارتباط كاركنان و مديريت توسعه و تقويت 
 طلوب از آنهاي كاركنان و استفاده م سازمان از توانايي آگاهي مديريت ارشد 
 مديريت از طريق نظرات و پيشنهادهاي ارائه شده گيري بهبود تصميم 
 رساني اطالعات و اطالع بهبود نظام گردش 
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 .]1[ سازماني تقويت تعهد 

  جايگاه مشاركت در اسالم -2-6
اري از كليه امكانات مادي برد شايستگي اداره و بهره يعني انسان بايد. واالي مكتب اسالم، مديريت نوعي رشد است  در انديشه در اسالم

رشددهنده توجه  در اسالم به تفكر، نظريه و شخصيت افراد به عنوان عوامل. شده است را داشته باشد و معنوي را كه به عهده او سپرده
انديشه گيري از عقل و انديشه ديگران و پااليش  موجب بهره گيري نشأت گرفته از رحمت الهي و روح مشورت در امر تصميم. شده است

انگاشتن  خودمحوري عامل قطع ارتباط معنوي و صميمت با كاركنان و فرودستان شده و باعث ناديده و ايجاد پشتيبان است و
 159در آيه . شود بايد با آنان مشورت نمود مربوط مي لذا در مسائلي كه به مصالح عمومي كاركنان در سازمان. شود شخصيت آنان مي

اگر خشن و  اين رحمت الهي است كه تو را با مردم مهربان كرده است و" :فرمايند مشورت مي ر خصوصعمران خداوند د سوره آل
بر ايشان طلب آمرزش كن و در امور با ايشان مشورت كن  بنابراين بر آنان ببخشاي و. شدند بودي همه از دورت پراكنده مي سنگدل مي

مؤمنين ". همچنين در سوره شوري نيز به موضوع مشورت اشاره شده است".گرفتي توكل بر خدا كن  و آن گاه كه به كاري تصميم
همچنين خداوند در قرآن كريم در سوره زمر ".كنند ايم انفاق مي كرده دهند و از آنچه روزيشان امور خود را به طور شورايي انجام مي

كنند آنانند كساني  مي و از نيكوترين سخن پيرويشنوند  پس مژده بخش بندگان مرا آنان كه سخن را مي" :فرمايد مي 18و  17آيات 
 ".مشورت حصار ندامت و ايمني از سالمت است" :فرمايد گرامي مي رسول ."كه خدا هدايتشان كرده و آنان كه صاحبان خردند

داند و تأكيد  ورت نمينياز از مش مديريتي را بي اسالم هيچ. بنابراين از ديدگاه اسالم مشاركت و شورا اساس كار و سياست مديريت است
  .]1[ هاي مؤمنان است، ناشي از همين سياست اسالمي است ويژگي بر اين كه اصوالً مشورت كردن از

  تاريخچه نظام پيشنهادها در جهان -2-7
،   خصمش  و مكانيزمي  با برنامه  سيستم در اين .   است  وري محور ارتقاء بهره  و ي انسان  هاي از سيستم  پيشنهادها يكي  سيستم

 سوي از  پيشنهاد دهندگان  در مقابل. شود  و بعضاً اجرا مي  ، ارزيابي آوري  ، جمع سازمان   درمورد بهبود وضعيت  كاركنان پيشنهادهاي
بهبود كار،   پيشنهاد در راستاي  ارائه   جهت  كارگران  تشويق  براي  قدم  اولين. گيرند  قرارمي  و غيرمادي  مادي  هاي مورد تشويق  سازمان 

در   وي  كه دركتابي.  است   شده  برداشته  ميالدي 1867 در سال  در شهر آخن  آلمان  كروپ فوالدسازي دركارخانه كروپ  آلفرد  آقاي  توسط
  مشخص را   كارگران  وظايف  شرح  كه هنگامي« : نويسد  ، مي است   نوشته» رگيوليتيو  جنرال «  نام  به  از بازنشستگي  پس 1872 سال
 بدهيد و آن  سرپرستان  را به داريد ، آن  و يا اختراع  بهبود كار ، نوآوري  براي اي  اگر شما نظر و ايده  تأكيد داشتند كه  اند ، در آن كرده مي

 در مؤسسه  در انگلستان  گرانكار تشويق برنامه   اولين  ميالدي 1880 در سال ». دهند   ارائه  مديريت به   بررسي  را براي  آن  ها نيز بايستي
  .]6[ شد   اجرا گذاشته  به»  و برادران   دني ويليام «  سازي  كشتي 

و  "بيل" و كارخانه) ان ـ سي ـ آر(هاي صنعتي از جمله  در برخي از شركت در اوايل قرن بيستم، سيستم ارائه انديشه در آمريكا و
هاي مديريت در  ها و تكنيك جنگ جهاني دوم مانند بسياري از سيستم يستم بعد ازاين س. اي ديگر از صنايع به كار گرفته شد پاره

ساله  شود و همه مي هاي درجه اول آمريكا سيستم ارائه پيشنهادها اجرا شركت ٪90اكنون در بيش از  شد و هم آمريكا به كار گرفته
پس از جنگ جهاني دوم نظام  .كند ائزي دريافت ميجو جمهور آمريكا لوح يادبود و دهنده سال از دست رئيس بهترين پيشنهاد

آمريكا  به عالوه بازديد مديران اجرائي ژاپن از. نيروي هوائي آمريكا در ژاپن معرفي شد هاي صنعتي و پيشنهادها توسط سازمان آموزش
امروزه اين نظام به عنوان نظام  .ژاپن تسريع بخشيد و مشاهده نتايج موفقيت حاصل از نظام پيشنهادها روند اجرائي آن را در صنايع

ارزيابي  به حدي پيشرفت كرده است كه سرانه پيشنهاد كاركنان به عوان يكي از پارامترهاي در صنايع ژاپن) بهبود مستمر(كايزن 
از  شده در بورس سهام و اوراق بهادار توكيو مؤسسات ثبت ٪92هم اكنون در ژاپن حدود . شود ها محسوب مي ميزان موفقيت شركت

  .]1[ كنند آن استفاده مي
 شده  گرفته كار  به»  كادبري جرج«  سازي شكالت  شركت در  پيشنهادها  سيستم  اجراي  هاي برنامه  ترين مشخص از  يكي 1904 سال در

 دريافت پيشنهاد 81000 مرد  كاركنان از و 60000 زن  كاركنان از1939  سال تا  سيستم  اجراي هاي سال  فاصله در  كه ترتيبي  به  است
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  مديريت ها و فنون  از سيستم  ، مانند بسياري  دوم  جهاني  در بعد از جنگ  Suggestion System نام  به  سيستم  اين . است  شده 
  .]2[ شوداجرا مي   پيشنهادها  ارائه  آمريكا سيستم  اول درجه   از شركتهاي% 90از   در بيش  اكنون  شد و هم در آمريكا بكار گرفته 

  تاريخچه نظام پيشنهادها در ايران - 2-8
بازديد گروهي از كارشناسان سازمان گسترش نوسازي  در پي 1366اجراي نظام پيشنهادها به صورتي فراگير در ايران از سال  در ايران

نظام  قرار شد 1367ال هاي س بدين ترتيب در نخستين ماه. پشتوانه وزارت صنايع سنگين آغاز شد صنايع ايران از ژاپن با حمايت و
: اين چهار شركت عبارتند از. اجرا گذاشته شود پيشنهادها در چهار شركت صنعتي و توليدي از مجموعه صنايع سنگين كشور به مورد

بدون هيچ اغراق و مبالغه بايد  .توليد قطعات فلزي ـ شركت آكام فلز و شركت سوليران شركت رادياتورسازي ايران ـ شركت نورد و
در حال حاضر بيش از . بيني كارشناسان بوده است موفق و حتي فراتر از تصور و پيش اجراي طرح در اين چهار شركت بسيار گفت
هاي دولتي به اجراي نظام پيشنهادها  اخيراً بسياري از سازمان .شركت خصوصي و دولتي در ايران داراي نظام پيشنهادها هستند يكصد
نظام پذيرش و بررسي " استقرار اي شوراي عالي اداري طبق مصوبه 1377ه در شهريورماه سال در همين رابط. اند كرده اقدام

مرحله  طبق اين مصوبه اين طرح در. هاي دولتي مورد تأكيد قرار داد ها و بانك ها، شركت مؤسسه ها، را در كليه وزاتخانه "پيشنهادها
به منظور  .هاي سراسر كشور استقرار يابد سازمان ز اصالحات الزم در كليهشود تا پس ا اول در چند وزارتخانه و چند استان اجرا مي

نامه و دستورالعمل اجرايي آن به تصويب شوراي  تحقيقات و فناوري، آئين استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در وزارت علوم،
  سيستم 1367  سال  در كشور ما نيز در اوايل.]1[ شد هاي اجرايي آغاز خواهد وزارت رسيده و بر اساس آن فعاليت تحول اداري
فلز ؛ و   آكام  ؛ شركت فوالدي   نورد و توليد قطعات  ؛ شركت ايران   رادياتور سازي ؛ شركت  و توليدي   صنعتي  در چهار شركت  پيشنهادها

  اين  خواهان  صنعت  در بخش  بخصوص  دديمتع  هاي ، شركت  حاصله  موفقيت  به  و اجرا گرديد و با توجه  ، طراحي سوليران   شركت
  .]2[پيشنهادها پيوستند  ارائه  از طريق  مشاركت  نظام  به  بزرگ  شركت 20از   بيش 1371 تا سال  طوري كهه ب؛ شدند   سيستم

  پيشنهادها  سيستم  اجراي فرايند  كليات -2-9
 واحد ، سازمان: نظير  مسائلي  كردن مشخص ،  هادهاپيشن  سيستم  طراحي از منظور:  پيشنهادها  سيستم  اجراي و  طراحي 

 جوايز و  پاداش پرداخت و  ارزيابي  دستورالعملهاي و  مكانيزم ،  دادن  پاسخ  چگونگي ،  پيشنهادها  ارائه  طريقه ،  پيشنهادها  سيستم  مسئول
  .   است
 رعايت زير موارد  حداقل بايد  پيشنهادها  سيستم  اجراي  براي  ريزي برنامه در:  پيشنهادها  سيستم  اجراي  براي  ريزي برنامه  

  :  شود
  . . . و رسيد صدور و ثبت ،  پيشنهادها دريافت براي سيستمي ايجاد -1
 نمودن  مشخص ، الزم  هاي كميته تشكيل. . . (  و تشكر و تقدير و  پاداش  اعطاي ،  پاسخگويي ،  بررسي  براي  سيستمي ايجاد -2
  . . . ) . و  رابطان و  مسئولين 

  .  فردي و  گروهي  مشاركت  فرهنگ  كردن  نهادي و  تبليغات  صحيح  هاي شيوه  به  پرداختن -3
  .  آن توسعه  جهت  مناسب تدابير اتخاذ و  مشاركت روند  منظم  بررسي و  كاركنان  مشاركت از  حاصل  نتايج  اعالم -4
  . زمينه اين در كاركنان  عموم  براي  عمومي  آموزش و ها برنامه  اين  اجراي  اندركاران دست  به  دادن  آموزش -5

  : از عبارتند ، يابند مي يياجرا  قابليت پيشنهادها  هاي سيستم ها آن اساس بر  كه  مشترك  وجوه  خالصه بطور
  .  يشنهادهاپ  سيستم يبرا  مسئول  يك وجود ،  مياني مديران  حمايت ، سازمان ارشد  مديريت تعهد 
 شده  داده تحويل  پيشنهادها  سيستم  دبيرخانه  به و شود مي  نوشته  مخصوصي  فرم در پيشنهادها معموالً:  پيشنهاد  ارائه  روش  
 در ،  آسان  دسترسي  قابليت و  سهولت با و پيشنهادها  سيستم  دبيرخانه  توسط بايد پيشنهاد  ارايه  هاي فرم.  گردد مي  دريافت رسيد و

 ،  سازمان امور ساير  درباره  هم و خود فعاليت  حوزه در  هم  نفري چند  گروه يا نفر  يك  توسط تواند مي پيشنهاد.  گيرد قرار كاركنان اختيار
  .  شود  ارائه
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 الزم گيري ميمتص  آن  به  و نسبت  شده  رسيدگي  معيني  مدت  ظرف  بايست مي  دريافتي  پيشنهادها  كليه: پيشنهاد  ارزيابي 
ها  گروه اين  در قالب  پيشنهادها  و ارزيابي  شوند و بررسي  ديده  مورد نياز ، تدارك  هاي در زمينه  كارشناسي  گروههاي  است  الزم. آيد بعمل 

و   تحقيق  ، ميزان قيت ، كميت ، ابتكار و خال مانند كيفيت   مختلف  باشد و عوامل  و شفاف  بايد روشن  ارزيابي  مالكهاي. گيرد   انجام
 براي  مهم  و ساير عوامل  سازمان  و وجهه  جايگاه  كارها، باال بردن  شدن  و روان  ، آسان استحصال   قابل جويي و صرفه  ، منافع كاوش

 .]3[قرار گيرد  جدي  نمايد ، مورد توجه مي  اشاره آن  به  مربوطه  نامه در آيين  كه سازمان 

  
  ها در برق تهراننهادسابقه نظام پيش - 3

طرح نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها را به منظور تأمين مشاركت كاركنان سازمانهاي بخـش دولتـي    1377شورايعالي اداري در سال 
. اين بسته اصالحي ماهيتاً تحول زا بوده و متضمن تغييرات اداري خاص خود مي باشـد . در تصميم گيريهاي درون سازماني معرفي كرد

ر مي رود اين طرح فرصت اظهارنظر مساوي براي كليه كاركنان را فراهم سازد تا از اين رهگذر فرهنگ گوشـه نشـيني، در حاشـيه    انتظا
  .بودن و بي تفاوتي در بين كاركنان تعديل شود

ان بـراي نفـوذ در   الزام سازمانهاي بخش دولتي به اجراي اين مصوبه، به اين حقيقت اشاره دارد كه در اساس طرح مشاركت، حق كاركن
اينكه مديريت مشـاركتي  .تصميم هايي كه بر زندگي كاري آنها تأثير مستقيم مي گذارد  تصميم هاي سازمانها را به رسميت مي شناسد،

را با چه اهدافي بتوان مرتبط ساخت، شايد چندان ساده نباشد و اتفاق نظر زيادي در اين مورد وجـود نداشـت باشـد، امـا بـا توجـه بـه        
  .مي بودن ماهيت دولت در ايران، رعايت مباني ارزشي اسالم در تدوين اهداف مديريت مشاركتي الزام آور استاسال

بهره وري سازمانها در جهان، رواج روزافزون دارد و يكي از پايه هاي اصـلي نظـام     امروزه نظام پيشنهادها به عنوان ابزاري مؤثر در ارتقاء
اين نظام كه ويژگي اصليش تكيه بر مشاركت كاركنان در جهت رفع اتالفها و بهبود مسـتمر در  . ودمديريت كيفيت جامع به شمار مي ر

شركت بـرق منطقـه   .فرآيندهاي سازماني است در اغلب سازمانهاي برتر كشورهاي صنعتي و حتي در حال توسعه به كار گرفته مي شود
ه عنوان يكي از رويكردهاي اصلي خويش مدنظر داشته است و نسبت بـه  اي تهران كه بهره گيري از نظامهاي نوين مديريت را همواره ب

  .طراحي و استقرار نظام پيشنهادها مبادرت نموده است
  در برق تهران فلسفه استفاده از نظام پيشنهادها -3-1

ش توان سازمان در كارگيري آن مطرح است، افزاي عنوان فلسفه به  آنچه در نظام پيشنهادها به عنوان اهداف آرماني و در حقيقت به
 هاي انسان و همسو كردن اهداف كاركنان با اهداف سازمان هاي متغير ذينفعان از طريق ارج نهادن به فضايل و توانايي مقابل خواست

زماني يك نظام پيشنهادها موفق است كه بتواند زمينه حضور و مشاركت فعال تمامي پرسنل شركت را در ارايه پيشنهادها . باشد مي
طور كلي   به. م سازد و به شكلي طرح ريزي شود كه وضعيت سواد كاركنان و يا رده شغلي آنها مانعي براي مشاركت افراد نباشدفراه

افزايش ، هاي انسان در محيط كار و برخورد با مشكالت كاري توان ارج نهادن به فضايل و توانايي فلسفه بكارگيري نظام پيشنهادها را مي
اشاعه فرهنگ مشاركتي در حل مشكالت و بهبود سازمان و همسو كردن اهداف كاركنان با اهداف ، كاركنان حس تعلق سازماني در

  .بيان نمود روابط كاري و رفتار سازماني
 ايجاد وحدت و هم افزائي پايدار ميان مديريت، كاركنان، تامين كنندگان و: فلسفه استفاده از نظام پيشنهادها در برق تهران عبارتند از 

مشتريان شركت و فراهم كردن بسترهاي مناسب براي تصميم سازي و تصميم گيري از طريق تشويق و ترغيب كاركنان و ساير 
  . ذينفعان به حضور و مشاركت فعال در فرآيندهاي تصميم گيري و اجراي عمليات در تمامي سطوح سازمان است

   ي برق تهراناهداف نظام پيشنهادها -3-2
تشويق و ترغيب كاركنان به مشاركت بيشتر در امور و مسائل راهبردي به طور كلي  ،در برق تهرانشنهادها هدف از اجراي نظام پي

تر با تامين كنندگان و مشتركين، هدايت كاركنان بسوي ارائه پيشنهادهاي  شركت، افزايش سرانه تعداد پيشنهادها، ارتباط وسيع
با سياستها و استراتژيهاي سازمان و افزايش اثر بخشي نظام پيشنهادها در  متعالي، ارتقاء سطح كيفي و تخصصي پيشنهادها همسو
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ارج نهادن به شأن و منزلت : شامل توان به مهمترين اهداف اين نظام  همچنين مي. باشد پيشبرد اهداف و اجراي ماموريتهاي شركت مي
عينيت بخشيدن به مباني فرهنگ اسالمي به ويژه در زمينه  هاي فكري آنان و ها و خالقيت و نوآوري و ظرفيت انساني كاركنان و قابليت

مشورت در كارها؛تقويت حس مسئوليت كاركنان و ايجاد فضاي مناسب براي شكوفايي استعدادها؛تقويت روحيه مشاركتي و همكاري، 
 تحقق اهداف و رشد روند به بخشيدن به منظور سرعت سازنده ، پويا كاري شرايط ايجاد جهت در تعهد و تعلق خاطر سازماني؛تالش

 توانائيهاي و استعداد تقويت و ،پرورش شناخت در همكاران براي فرصت كاركنان؛ايجاد سازمان از طريق تقويت مشاركت
هاي شركت؛همسو سازي اهداف  خود؛شناسايي افراد خالق و نوآور در شركت؛افزايش بهره وري و استفاده مناسب از منابع و سرمايه

 .ها ،اشاره نمود و بهبود مستمر سطح كيفي فعاليت ا اهداف سازمان؛فردي و گروهي ب

  ي برق تهراناجراي نظام پيشنهادها اركان اصلي -3-3
به منظور  در اجراي مستمر نظام پيشنهادها ،همواره كوشش نموده است ، مشاركت كاركنان شركت برق منطقه اي تهران ،در راستاي
  :قرار دهد در اولويت فعاليتهاي جاري خود  نكات زير را ،»  هابذر پيشنهاد« توسعه و اشاعه نظام پيشنهادها از طريق 

 ؛دخالت دادن كاركنان در فرآيند تصميم گيري  
 ؛مجهز كردن كاركنان به دانش و مهارتهاي مورد نياز  
 برق تهران؛ تعيين ميزان اختيارات و دخالت كاركنان بر اساس ماموريت  
 ؛ هاي فردي و سازماني ايجاد هدف  
 از طريق فراخوان و بذر پيشنهادات؛ متمركز كردن توجه همگان به مشاركت در بهسازي مداوم  
 ني؛وبيان كردن اثر بخشي مشاركت كاركنان در نيل به هدفهاي سازما 
 بوجود آوردن مديريت پائين به باال.  

حمايت مديريتي مديريت نظام و  رويكرد« از چهار ركن اصلي  شركت برق منطقه اي تهراننظام پيشنهادها در در مجموع 
   .تشكيل شده است »فرهنگ سازمانيو  م پيشنهادها و كاركنانوضعيت طراحي نظا، پيشنهادها

 
  نتيجه گيري -4

در نظام . با مشاركت دادن كاركنان در امر سازماني مي توان نتايج و پيامدهاي همه جانبه اي را براي سازمان و كاركنان آن فراهم آورد
ي، مديران و كاركنان به تبادل نظر با يكديگر مي پردازند و همين امر منجر به ايجاد محيطي دوستانه و توام با اعتماد مشاركت سازمان

كاركنان با مشاركت در كارها، خود را در سود و زيان سازمان سهيم مي سازند و همه تالش . اطمينان متقابل در سازمان مي و شود
در نظام مشاركت سازماني، مديران براي رسيدن به . ش كارآيي و اثربخشي سازماني به كار مي گيرندخود را با كمك مديران جهت افزاي

توانند بهترين راه حل ممكن را  هدفهايشان با راه حلهاي پيشنهادي بسياري از سوي كاركنان مواجه مي شوند كه پس از ارزيابي آنها مي
اركتي، را ه حلهاي پيشنهادي كاركنان اجرا شود و تشويق مالي و معنوي مناسب از بايد توجه داشت كه در شيوه هاي مش. انتخاب كنند

نكته مهم در بكارگيري شيوه هاي مشاركتي توجه به موانع و دشواريهاي فراروي مديران در . پيشنهاد دهندگان به عمل آيد
ضمناً بايد . ي توان به رويارويي با آنها پرداختسازمانهاست زيرا با كسب آگاهي در زمين ههاي اجرايي و درك صحيح موانع، بهتر م

را براي اجراي موفقيت آميز اين نظام فراهم كرد تا اجراي آن با وقفه و  …زمينه هاي الزم اقتصادي، فرهنگي، سياسي، ساختاري و 
  .بحران مواجه نشود

ت از نظام پيشنهادها يا طرح بسيج انديشه ها كه عبارت اس شركت برق منطقه اي تهراندر در  شناخته ترين ابزار دستيابي به مشاركت
شركت برق نظام پيشنهادها در در  .يكي از عوامل موثر در تغيير شرايط كار و ايجاد زمينه مناسب براي مشاركت كاركنان مي باشد

پيشنهادها و كاركنان و  از چهار ركن اصلي رويكرد و حمايت مديريتي مديريت نظام پيشنهادها، وضعيت طراحي نظا م منطقه اي تهران
در اين سيستم با برنامه و مكانيزمي مشخص پيشنهادات كاركنان در مورد بهبود وضعيت سازمان  ؛فرهنگ سازماني تشكيل شده است
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 شركت برق منطقه اي تهران در چارچوب آئين نامه مصوب،در مقابل پيشنهاد دهندگان از سوي  ،جمع اوري ارزيابي و اجرا مي شود
  .شويق هاي مادي و غيرمادي قرار مي گيرندمورد ت
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