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  چکیده
 .سازمان استانجام امور در و مشارکت   پیشنهادها، ارتقاء جریان ارتباطات از پایین ترین تا باالترین سطحنظام عملکرد عمده     

که این اهمیت باعث باالبردن سطح اطالعات مدیریت در انجام امور از طریق ات بوده بهبود ارتباطات نشانگر اهمیت نظام پیشنهاد
 درجهتکنان شناسایی سطح توانایی و قابلیت هاي کارسازمانی ، مطالعه برنامه ها و رفع مشکالت به منظور  مشارکت با کارکنان

اهداف اساسی مهمترین یکی از  بی گمان. ست کیفت کاري آنها   ارتقاء روحیه کارکنان و باال بردن، شناسایی نیازهاي آموزشی آنان
براین اساس این مقاله به عوامل و موانع تاثیر گذار بر نظام پیشنهادات  .ایجاد ارزش افزوده است سازمانهانظام پیشنهادات در 

پژوهش حاضر کاربردي  بوده و از لحاظ روش گردآوري داده ها، از . .تاثیر گذارترین عوامل را مورد بررسی قرار می دهدپرداخته و  
ستاد وزارت کارکنان    ينفر 300تحقیق حاضرجمعیت جامعه آماري . همبستگی از شاخه میدانی است - نوع پژوهش هاي توصیفی

روایی پرسشنامه تحقیق با . استمحاسبه گردیده نفر  150بر اساس فرمول کوکران نه حجم نمو است لذا ارتباطات وفناوري اطالعات
 پایائیبدست آمده که بیانگر 792/0عدد spss نرم افزار با کمکو » آلفاي کرونباخ«نیز طبق  آن پایائی کمک نظرات نخبگان و

 عوامل تاثیر گذار بر موفقیت یا شکست  استقرار  و نتایج تحقیق حاکی از این است که در بین ابعاد.پرسشنامه می باشد مناسب 
   .موثر ترین عامل شناخته شده است حمایت واعتقاد قلبی مدیران وسرپرستان سازمان، نظام پیشنهادات ، 
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  مقدمه 

فا کردن و بهره گرفتن از اندیشه و تجربه کارکنان سازمان و افزایش دامنه تعلق و دلبستگی آنان مناسبی است براي شکو وابزار نظام پیشنهادها فضا
ها و توانایی هاي  به بهتر کردن و گسترده کردن خدمات و با ایجاد فضایی آزاد و سالم براي طرح و نقد اندیشه، وسعت دادن به دامنه آگاهی

ی که از سوي کارکنان براي بهتر کردن کیفیت خدمات سازمان یا موسسه محل خدمت ارائه می شود کارکنان را از راه درست و براي پیشنهادهای
موجبات برقراري روابط و مناسبات انسانی حرمت آمیز میان جامعه کارکنان و کاهش فشارهاي عصبی در کار از راه فراهم آوردن میدان گشوده 

ز میان برداشتن دشواري هاي کار و ایجاد انگیزه کردن و دگرگونی از سازمان را به وجود براي اندیشیدن، سخن گفتن و راه چاره دادن براي ا
بنابراین در این پژوهش به دنبال شناسایی آسیب هاي نظام پیشنهادها در سطح ملی، بیان موانع نظام و ارائه راهکارهایی جهت بهتر  ].11[آورد

براین  .ند کوتاه در جهت بهبود نظام پیشنهادها بعنوان یکی از عوامل مدیریت برتر برداریمانجام شدن این نظام هستیم که امید است گامی هر چ
  .اساس این مقاله به عوامل و موانع تاثیر گذار بر نظام پیشنهادات پرداخته و  تاثیر گذارترین عوامل را مورد بررسی قرار می دهد

  

  چهارچوب نظري پژوهش پیشینه و 
  درجهان و ایران تاریخچه نظام پیشنهادات

در کارخانه فوالد سازي کروپ ، اولین قدم براي تشویق کارکنان جهت ارائه پیشنهاد در راستاي بهبود کار را  "آلفرد کروپ " 1867در سال 
ن در موسسه اولین برنامه تشویق کارگران در انگلستا 1880در سال . وي در ازاي هر پیشنهاد مبلغ مختصري پاداش نقدي می پرداخت . برداشت 

اما . در اوایل قرن بیستم نظام ارائه پیشنهاد در برخی از صنایع آمریکا به کار گرفته شد .به اجرا گذاشته شد  "ویلیام دنی و برادران "کشتی سازي 
بودجه و تشکیالت خاصی  بعد از جنگ جهانی دوم ، کاربرد این نظام در آمریکا گسترش قابل توجهی یافت و در نظام اداري آمریکا داراي سازمان و

در سال هاي پس از جنگ جهانی دوم بسیاري از مسئولین اجرایی ژاپن پس از بازدید هاي خود از آمریکا با این نظام آشنا شدند و به کار . شد 
ن نیز به شیوه هاي برازنده ژاپنی ها معتقدند نیروي انسانی بزرگترین سرمایه این کشور است و از آ. گیري آن را در شرکت هاي خود آغاز نمودند 

در اجراي نظام پیشنهادها هم ژاپنی ها به این نکته توجه داشتند و نظام پیشنهادهاي آمریکایی براساس این باور ایجاد و ].13[بهره گیري می شود
ه هاي اندیشمندان علم تفکر مدیریت مشارکتی از دهه هاي قبل در نوشت افزایش کیفیت محصول نظام پیشنهادها در ایران. سپس جاري شد

ایران به اجرا درآمد و در اوایل    نظام پیشنهادها در شرکت رادیاتور سازي 1365تا اینکه در سال . مدیریت ایران وارد شد اما هرگز به اجرا در نیامد 
و با توجه به موفقیت حاصله تا در شرکت هاي نورد، تولید قطعات فوالدي، شرکت آکام فلز و شرکت سولیران طراحی و اجرا گردیده  1367سال 
ریال  000/100/321شرکت به این امر پیوسته اند که از جمله شرکت نورد آلومینیوم اراك نخستین سال اجرا بالغ بر  20بیش از  1371سال 

ي صنایع ایران، صرفه جویی ناشی از اجراي این سیستم داشته است و به تدریج در بعضی از شرکت هاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوساز
بخش صنعت، خواهان اجراي این نظام   در سال هاي ابتدایی اجراي این طرح.بنیاد مستضعفان و جانبازان و صنایع ملی ایران به مرحله اجرا درآمد 

،  1378نفتی ایران سال  شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي. بودند اما در سالهاي بعد سایر بخش ها نیز اقدام به راه اندازي این نظام نمودند
و شرکت مخابرات ایران نمونه هایی از این شرکت ها  1379، دانشگاه فردوسی مشهد در سال  1375شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 

یاري از در سال هاي اخیر وبا توجه به گستردگی شرکت ها و سازمان ها از یک طرف و از طرف دیگر همگانی شدن کاربرد اینترنت ، بس.هستند
بر اساس تاکید ریاست .جمع آوري و پاسخگویی می نمایند  سازمان ها چه در آمریکا و چه در ژاپن از طریق اینترنت پیشنهادهاي کارکنان خود را

آن به جمهوري به اجراي طرح مشارکت در دستگاه هاي اداري اجراي این طرح به سازمان امور اداري و استخدامی کشور محول شد و دستورالعمل 
یس ستاد تحول اداري در سازمان اداري و استخدامی کشور براي تصویب منعکس و پس از تأیید ستاد به باالترین مقام یعنی شوراهاي اداري که رئ

اد جمهوري در رأس آن حضور دارند ، به ارزیابی طرح پرداخته و آن را تصویب نمودند که در ابتدا به صورت آزمایشی در چهار وزارتخانۀ جه
 سازندگی، دفاع، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوري اطالعات و در چهار استان خراسان، یزد، کردستان و آذربایجان شرقی

  .  انجام، سپس به سایر استان ها تعمیم داده شد
  ارتباطات و فناوري اطالعات تاریخچه  نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در وزارت

قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،  35تاي افزایش و بهبود بهره وري و مشارکت فعال کلیه کارکنان در تمامی سطوح با استناد به تبصره در راس - 1
 28/12/1374هـ مورخ16360ت 37701نامه شماره اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و آیین نامه اجرایی تبصره مذکور، موضوع تصویب

کمیته مرکزي بهره وري وزارتخانه به تصویب رسید و  28/4/1378در جلسه مورخ "دستور العمل نظام پیشنهادهاي کارکنان"زیران، هیأت محترم و
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به کلیه شرکتها و واحدهاي وابسته به وزارتخانه و ستاد وزارتخانه ابالغ شد و آنها ) تصویرپیوست( 23/5/78مورخ  22169/100طی بخشنامه شماره   
مستقر در حوزه معاونت برنامه ریزي  "دبیرخانه کمیته مرکزي بهره وري"نظام پیشنهادهاي کارکنان مربوطه را به  "د گزارش عملکردرا مکلف نمو

 1378وزارتخانه ارسال نمایند، لذا تاریخ اجراي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شرکتها، موسسات و سازمانهاي وابسته سال) وقت(و توسعه 
  .اساس دستور العمل فوق االشاره عمل می شده استبوده و بر 

هیات محترم وزیران و تصویب برنامه  25/1/82هـ مورخ28426ت /776با ایجاد دفتر نوسازي و تحول اداري در وزارتخانه به استناد مصوبه شماره - 2
استقرار نظام  "شوراي تحول اداري، 16/4/83مورخ 4پروژه در جلسه شماره 44طرح و  14برنامه،  7جامع تحول اداري ستاد وزارتخانه مشتمل بر 

پروژه فوق محسوب می شد به درخواست مدیر کل محترم وقت دفتر نوسازي و تحول اداري برون سپاري شد  44که یکی از  "مدیریت مشارکتی
سسات وابسته بود که توسط بخش غیر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهاي وزارتخانه، سازمانها، شرکتها و مو) جدید(که حاصل آن دستور العمل

به کلیه   29/5/84مورخ 14275/11شوراي تحول اداري به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره  14/4/84مورخ 5دولتی تدوین و در جلسه شماره
 .و سازمانهاي وابسته و ستاد وزارتخانه جهت اجرا ابالغ شد شرکتها

فوق االشاره اقدام می نمایند و همه ساله  )جدید(سسات وابسته به وزارتخانه بر اساس دستور العمل در حال حاضر کلیه شرکتها، سازمانها و مو - 3
تحول اداري ارسال و از برآیند آنها گزارش جامعی تهیه میشود که  عملکرد خود را به دبیرخانه شوراي تحول اداري مستقر در دفتر نوسازي و

  .راجع ذیربط ارسال می گرددچکیده آن براي مقام محترم وزارت و سایر م
دفتر نوسازي وتحول اداري بمنظور عملیاتی سازي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها که خالء استقرار آن در ستاد وزارتخانه 1386در سال  - 4

ار کامالً مکانیزه اي محسوس می باشد اقدام به نصب و راه اندازي سیستم مکانیزه نظام مذکور توسط بخش غیر دولتی نمودکه حاصل آن نرم افز
  .براي کلیه کارکنان ستاد وزارتخانه قابل دسترسی می باشدhttp://sgst.ict.gov.ir: است که از طریق آدرس

سط نصب و راه اندازي نرم افزار سیستم مکانیزه و تدوین پیش نویس دستور العمل داخلی ستاد وزارتخانه با استناد به مقررات و اهداف زیر تو - 5
  :رعایت مقررات -1-5    :دولتی انجام شده است بخش غیر

  :اهداف تدوین دستور العمل داخلی ستاد وزارتخانه -2- 5
  )نظام تفکر خالق ( تعاریف نظام پیشنهادات 

اد پیشنهاد، پیش نهادن ایده داوطلبانه اي را می گویند که تغییر خوبی در سازمان به وجود آورد و یا روشی جدید براي حل مساله پیشنه
می یافته م تی نظاربه صوه وري بهرء اـتقو ارد ـینآفرد وـت بهبـجهن اـکنرکاي هادپیشنهاات و نظرآوري جمع تعریف علمی نظام پیشنهادات ..نماید
شمار تأکید میکند و ، سرنوشت آنان اثر مستقیمی داردر نظام پیشنهادها بر توسعه دامنه درگیري ذهنی و فکري کارکنان در اموري که ب.باشد

نظام ]. 10[بسیاري از پرسنل را در فرآیند داد و ستد اندیشه قرار می دهد و از توانمندي هاي ذهنی و فکري آنان در جهت بهبود امور بهره میگیرد
یمگیري و پیشنهادها صاحبان اندیشههاي سازنده را بدون در نظر گرفتن شغل و مقام آنها بهطور یکسان پذیرا میباشد و عالوه بر این قدرت تصم

پرسنل را در قبال عرضه   به عالوه زمینههاي الزم براي تشویق مادي و معنوي . مسئولیت مدیریت را به هیچ وجه تضعیف و یا مخدوش نمیکند
نظریات و ، این نظام بر همکاري و مشارکت داوطلبانه کارکنان استوار است و میخواهد از اندیشه ها.کردن اندیشههاي سازنده فراهم میکند

ه هاي ــر و اندیشــوان از فکــه میتــت کــی اســتکنیک، نهاد هاــام پیشــنظ..بتکارات آنها در حل مسائل و مشکالت سازمان استفاده کندا
اس این نظام کلیه کارکنان از عالی ترین رده ــبر اس، کالت سازمانی بهره جستــحل مسائل و مش، چاره جویی، أله یابیــکارکنان براي مس

ابتکارات و نظرات خود را براي رفع نارسایی هاي موجود در روند کاري و یا بهبود ، ایدهها، نی تا پایینترین سطح میتوانند پیشنهادهاسازما
  ].2[ارائه دهندخدمات روشهاي انجام کار و یا افزایش کیفیت 

ان تشویق می شوند که به محیط و فرآیند ها ي کار خود نظام پیشنهادها نظام فردي خالقیت و بهبود مستمر می باشد و از طریق آن، کارکن    
 توجهی خاص داشته باشند، مسایل شغلی و سازمانی را بیابند و از طریق چاره جویی براي مسایل و اجراي راه حل هاي یافت شده در درجه نخست

را بدون درنظرگرفتن شغل و مقام آنها بطور یکسان  نظام پیشنهادها صاحبان اندیشه هاي سازنده.کار خود و سپس امور سازمان را بهبود بخشند
باشد و عالوه بر این که قدرت تصمیم گیري و مسئولیت مدیریت را به هیچ وجه تضعیف ویا مخدوش نمی کند زمینه هاي الزم براي  پذیرا می

قیت و پویایی تفکر انسانها براي رشد و توسعه تشویق مادي و معنوي پرسنل را درقبال عرضه کردن اندیشه هاي سازنده فراهم می نماید تا ازخال
نظام پیشنهادها ابزاري کارآمد براي استقرار روحیه مشکل یابی و بهبود طلبی در کارکنان و مبارزه با روحیه خمودگی . استفاده مطلوب به عمل آید

  ].7[سازمانها می باشدنظام پیشنهادها نظامی براي ثبت و گسترش فرصت هاي بهبود در .و بی تفاوتی کارکنان است
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، سازمان  سیستم پیشنهادات ، فرمانبرداري از دانایی و به گردش انداختن اندیشه و باالخره پرهیزاز ترویج روحیه استبداد است و از این رهگذر   
  ].3[آمادگی ورود به دوره بلوغ و ترویج روحیه مشارکت را پیدا می کند

ر یک سازمان توجه و حساسیت کارکنان را به فرآیندهاي کار بیشتر کرده و باعث مشارکت بیشتر استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات د
و با افزایش مشارکت، خالقیت و روحیه کارکنان، راهکارهاي عملی براي حل مسائل و مشکالت سازمان پیدا . کارکنان در سازمان می شود

   ].2[دشو می
یک نظام مدون براي فعال کردن ذهن افراد و به کارگیري ایده ها و نظرات آنان جهت حل : تست از نظام پیشنهادات عباربر اساس تعریفی دیگر 

ه و مشکالت و نارسائیهاي موجود و بهبود فعالیتهاي سازمان و همسو سازي هرچه بیشتر اهداف فردي با اهداف سازمانی و در نتیجه افزایش انگیز
  ].6[می امور در سازمان تعهد و تعلق سازمانی کارکنان نسبت به تما

مسائل و مشکالت جویی و حل  توان از فکر و اندیشه هاي کارکنان براي مسئله یابی، چاره نظام یا سیستم پیشنهادات ، تکنیکی است که می    
   ].5[سازمانی بهره جست

  فلسفه استفاده از نظام پیشنهاد ها 

افزایش توان سازمان در مقابل خواست ، حقیقت به عنوان فلسفه بکارگیري آن مطرح استنچه در نظام پیشنهادها به عنوان اهداف آرمانی و در آ
هاي متغیر مصرف کنندگان محصوالت یا خدمات سازمان از طریق ارج نهادن به فضایل و توانایی هاي انسان و همسو کردن اهداف کارکنان با 

به طور کلی فلسفه به  ].8[ .عقاید آنها در هر رده شغلی و در هر بخش سازمان استآرا و ، اندیشه، اهداف سازمان در نهایت بکارگیري صحیح تجربه
  :کارگیري نظام پیشنهادها را میتوان به صورت زیر بیان کرد

  ،افزایش حس تعلق سازمانی در کارکنان -           ،ارج نهادن به فضایل و تواناییهاي انسان در محیط کار و برخورد با مشکالت کاري -
بهبود روابط کاري و رفتار اشاعه فرهنگ مشارکتی و همکاري جمعی درحل مشکالت و   -        ،مسو کردن اهداف کارکنان با اهداف سازمانه -

  سازمانی
  ابزاري به منظور زدودن عادات فرد از تکرار روش هاي قدیمی -           ابزاري براي آغاز تغییر از من توسط هر کس -
  نمودن توان فکري و خالقیت فرد در ایجاد بهبود هاي مستمر در کار هاي مربوط به خودنظامی براي فعال  -
  
  اهمیت نظام پیشنهادات 

 عملکرد عمده طرح پیشنهادها، ارتقاء جریان ارتباطات از پایین ترین تا باالترین سطح در سازمان است بهبود ارتباطات نشانگر اهمیت نظام  
به مدیریت امکان  - 2. باالبردن سطح اطالعات مدیریت در انجام امور از طریق مشارکت با کارکنان -1: باعثپیشنهادها است که این اهمیت 

 - 4.شناسایی سطح توانایی و قابلیت هاي کارکنان به منظور شناسایی نیازهاي آموزشی آنان -3.مطالعه برنامه ها و رفع مشکالت آنها را می دهد
ارتقاء روحیه کارکنان و  - 5.ارائه پیشنهادات در مورد آن بیندیشند و این امر امکان رشد آنان را فراهم می کند کارکنان مجبور خواهند شد قبل از

بهبود عملیات و افزایش سود آوري از طریق به کار بستن  -6.کیفت کاري آنها و ایجاد تفاهم و ارتباط بین مدیریت و کارکنان  باال بردن
  ].8[پیشنهادهاي سودمند و عملی

  اهداف نظام پیشنهادات

تالش در حفظ و باالبردن حرمت و ارزش وجود کسانی که بار سنگین چرخاندن امور یک سازمان را بر  -1 :اهداف سیستم پیشنهادها عبارتست از  
وردن موجبات فضاي پدید آ -2.عهده دارند و می کوشند تا با ایفاي وظیفه هاي قانونی خود موجبات آسایش و خوشنودي مردم را فراهم آورند

از سوي  آزاد و سالم براي طرح و نقد اندیشه و وسعت دادن به دامنه آگاهی ها و توانایی ها از راه دریافت ارزشیابی و نقد کردن پیشنهادهایی که
از طریق افزایش دامنه  پدید آوردن فضاي مناسب براي شکوفا کردن و بهره گرفتن از اندیشه و تجربه کارکنان -3.جامعه کارکنان ارائه می شود

فراهم کردن فضاي مناسب براي مسئولیت پذیري افراد و آشکارکردن توانمندي هاي آنان به منظور ارائه خدمات  -4.تعلق و وابستگی به سازمان
ر از طریق فراهم کاهش تنشهاي روانی و فشارهاي عصبی در کا - 6.برقراري روابط مناسب همراه با احترام متقابل میان کارکنان -5.اثر بخش
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ایجاد فضاي مناسب  -8.دلپذیر کردن فضاي سازمان -7.، سخن گفتن و چاره جویی براي حل مشکالت   اندیشیدن   آوردن فضاي مناسب براي  
ه تغییر ایجاد احساس نیاز ب -10.فراهم آوردن موجبات مشارکت کارکنان -9.براي رشد و شکوفایی ، ابداع و نو گرایی در مشارکت مردم با سازمان

  ].5[ردر جهت بهبود امو

  :چگونگی اجراي نظام پیشنهادات 
ات براي اجرا و عملی نمودن نظام پیشنهادات در هر سازمان و شرکتی یک روش واحدي وجود ندارد هر سازمانی بنا به موقعیت خود، نظام پیشنهاد

  :الزم براي استقرار نظام پیشنهادات به شرح زیر می باشدمتناسب با نیازهاي خود را طراحی و اجرا می نماید، اقدامات و فعالیتهاي 
امري ضروري است  براي اجراي خوب نظام پیشنهادات بستر سازي و آماده سازي مدیران و کارکنان: بستر سازي براي استقرار نظام پیشنهادات: الف

وظیفه شغلی و کاري نبوده و به مشارکت داوطلبانه کارکنان گیرد و یک  با توجه به اینکه نظام فوق بر اساس خواست و اراده کارکنان صورت می
  .کارکنان را تشویق و ترغیب نمود شود بلکه باید به طریقی نامه، دستورالعمل و بخش نامه عملی نمی بستگی دارد با ابالغ آئین

شورایی براي پذیرش پیشنهاد در سازمان تعیین  براي اجراي نظام پیشنهادات باید کمیته یا: یا شوراي نظام پیشنهادات) کمیته(تعیین گروه  -ب
بهتر است انتخاب کمیته دموکراتیک باشد، یعنی نمایندگانی از کارکنان و مدیران در این کمیته حضور داشته باشند تا مسائل و نیازهاي . گردد

کمیته ممکن است به نامهاي گروه، تیم یا شوراي البته در سازمانهاي مختلف این . کارکنان، مدیران و سازمان در اجراي پیشنهادات لحاظ گردد
  . پذیرش پیشنهادات تشکیل شده باشد

براي ارائه پیشنهادات توسط همکاران بهتر است فرمی متناسب با نیاز هر سازمانی طراحی و در اختیار قسمتها و واحدها : روش ارائه پیشنهاد -ج
و دبیر نیز موظف است که . بیرخانه نظام پیشنهادات گرفته و پس از تکمیل پیشنهاد خود به دبیرخانه ارسال نمایدتواند از د یا فرمها را می. قرار دهد

پردازد در صورتی که  پس از وصول پیشنهاد دبیرخانه به بررسی پیشنهاد می. اعالم وصول پیشنهاد را در اسرع وقت به پیشنهاد دهنده اعالم نماید
  ].6[حل اجرایی ارائه نکرده باشد، طی نامه اي  به پیشنهاد دهنده اطالع دهد به بیان مشکالت پرداخته و راه پیشنهاد تکراري یا تنها

  ].4[در صورت غیر تکراري بودن براي بررسی بیشتر در کمیته پیشنهادات طرح نماید 
گردد ممکن است پیشنهاد ارائه شده نیاز به بررسی  کلیه پیشنهادات که قابل طرح در کمیته باشد در جلسه مطرح می: روش بررسی پیشنهادات - د

و اظهار نظر کارشناس باشد که در این صورت پیشنهاد به گروه کارشناسی و واحدهاي تخصصی ارجاع داده می شود که پس از دریافت نظر آنها 
گردد باید  تصویب به پیشنهاد دهنده ابالغ میدوباره در جلسه مطرح گردیده و در صورت تصویب یا عدم تصویب تشویق مادي و معنوي و علت عدم 

  ].1[نتیجه بررسی پیشنهاد حتماً به پیشنهاد دهنده اعالم گردد تا پیشهاد دهندگان انگیزه براي ارائه پیشنهادات داشته باشند

هاي انگیزش مهم هستند  از اهرم در نظام پیشنهادات پاداش مالی و بازخورد سریع که هر دو: تعیین و پرداخت پاداش براي پیشنهاد دهندگان - ه
البته بهتر است قسمتی از پاداش در . هاي مالی ممکن است رقم اندك باشد ولی بیشتر صورت نمادین دارد بینی شده باشد اگرچه پاداش باید پیش

  ].2[گیزه مناسب داشته باشدصورت تصویب و قسمتی دیگر را پس از اجرا و عملی شدن پرداخت نماید تا پیشنهاد دهنده براي مشارکت فعال ان

  موانع اجراي نظام پیشنهادات
  :موانع بسیاري براي استقرار بهینه نظام پیشنهادات وجود دارد اما در جمع بندي موانع، موارد زیر شامل اهم مسائل موجود شناخته شده است

به مدیریت مشارکتی و اینکه مشارکت اختیارات آنها را محدود معموالً مدیران و سر پرستان به دلیل عدم اعتقاد  :پرستانعدم اعتقاد مدیران و سر
  ].11[واهمه دارند  می کند و براساس ذهنیت خو د عمدتاً در مقابل نظام موضع گیري کرده و از تغییر، ترس

مادي و معنوي این   از منافع در شکل ایده آل نظام پیشنهادها تمامی کارکنان بایستی مشارکت داشته باشند و به نوعی: کارکنان در بخش موانع  
 مشارکت بهره مند گردند تا پشتیبانی از آن اجراي آن در سازمان نهادینه گردد که این مشارکت موجب می شود هر گونه مانعی براي اجراي آن

در شرکت    .ي طرح می گردندبرطرف گردد که اگر کارکنان حس کنند نظام منافعی ندارد یا آنکه منافع قبلی آنان به خطر می افتد و مانع اجرا
پاداشهاي   %40این شرکت . رادیاتور ایران روش موفقی را در نحوه پرداخت پاداش اعمال نموده اند که چنین مشکلی در آن بروز نکرده است 

که این امر موجب  عمومی کارکنان می نماید و صرف رفاه   جمع آوري  بقیه را در صندوقی% 60مصوب را به پیشنهادات طرح پرداخت نمود و 
  ].13[گردیده پشتیبانی عمومی حتی از ناحیه کسانی که قدرت ارائه پیشنهاد نداشتند را کسب نماید

به عمل آید زیرا اگر پیشنهادات بی دلیل رد شوند و یا بی علت   دقت الزم  در قبول و رد پیشنهادها توسط کارشناسان بایستی  : یموانع کارشناس
  ].11[گیرد خود در شکست نظام نقش مهمی دارد   ورد بی توجهی قرارداده نشود و م  پاسخ
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و به دلیل     بسیاري از پیشنهادهاي قابل اجرا به علت عدم امکان تخصیصی بودجه بخصوص در سازمانهاي دولتی به اجرا در نمی آید: موانع مالی   
را به دنبال داشته الزم است تسهیل در امور جهت اعتبارات کافی ایجاد شود آنکه بسیاري از پیشنهادها منافع سازمان را به دنبال آن جامعه و ملی 

]15.[  
نظام پیشنهادها به عنوان مشارکت فکري کارکنان با مدیریت نیاز به فضاي فرهنگی مناسبی براي دوام دارد که نقش مدیران در  :موانع فرهنگی 

  ].8[در ایجاد مشارکت در سازمان بسیار مهم می باشد  و آگاهی کارکنان این زمینه جهت بستر سازي ،اطالع رسانی 
  :براین اساس مدل مفهومی این پژوهش که نشان دهنده روابط بین متغیرهاي تحقیق است به صورت زیر می باشد

                                                    
   

Geraldine,(2009)  
  

  :تحقیقفرضیه هاي 
 
 .موانع گوناگون در مسیر استقرار نظام پیشنهادات به میزان برابري بر این موضوع موثرند -
 .راسخ مدیران مهمترین دلیل استقرار بهینه این نظام در سازمان است دعدم اعتقا -

  روش تحقیق 
در . پیمایشی است-مزبور، از جمله تحقیقات توصیفیتحقیق حاضر به دلیل ماهیت آن و فرضیه هاي  عالوه بر اینکاربردي است  حاضر  نوع تحقیق

. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردي است. این تحقیق به بررسی شرایط موجود و آنچه که هست می پردازیم و براي بهبود راه حل ارائه می دهیم
هاومجالت، سایت  اي از کتاب، مقاله ر روش کتابخانهد.شوند اي و میدانی تقسیم می کتابخانه  هاي گردآوري اطالعات، به طور کلی به دو دسته روش

در روش میدانی، .شود ها و اسناد صوتی و تصویري استفاده می هاي رسمی دولتی، مطبوعات، آمارنامه اي،اسناد اصل، اسناد دولتی، نشریه هاي رایانه
هارا تکمیل نماید  ي، مصاحبه، مشاهده و تصویربرداري، آنمحقق باید براي گردآوري اطالعات، ابزار سنجش خود را به میدان ببرد و با پرسشگر

]13.[  
، عوامل موثر و جهت سنجش ... از آن جایی که در این تحقیق، جهت بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق، تئوري ها و نظرات علمی، از کتاب و مقاله و 

  . و هم از نوع میدانی استاي  شود، گردآوري اطالعات، هم از نوع کتابخانه از پرسشنامه استفاده می
  :ابزار جمع آوري اطالعات اعتبار و پایایی

براي تعیین روایی یا اعتبار ابزار جمع آوري اطالعات از روایی نمادي یا  .براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است در این تحقیق
نفر  30به این صورت که ابتدا پرسشنامه در بین . ي کرونباخ استفاده شده استبراي آزمون پایایی پرسشنامه، از روش آلفا. صوري استفاده گردید

باخ توزیع گردید، سپس اطالعات جمع آوري شده مورد آزمون قرار گرفته و با محاسبه آلفاي کرونباخ پایایی مورد تأئید قرار گرفت، آلفاي کرون
آلفاي بدست آمده نشان می دهدکه اوالً سؤاالت پرسشنامه همبستگی باالیی با بنابراین . تعیین گردید 0.7مقداري بیش از   ها پرسشنامه کل

   )1جدول(.از پایایی باالیی برخوردار می باشد  یکدیگر دارند و ثانیاً پرسشنامه تحقیق ،

 یموانع کارشناس

در بخش موانع 
 کارکنان

عدم اعتقاد مدیران و 
 سرپرستان

 موانع فرهنگی

 موانع مالی

موانع موجود در 
استقرار بهینه نظام 

 پیشنهادات
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  )بررسی پایایی تحقیق باکمک آلفاي کرونباخ(6جدول

  آلفاي کرونباخ ضریب  تعداد سواالت  خرده مقیاس ها  متغیر

  ظام پیشنهاداتعوامل بر نثیر تا

  832/0  سوال 25  کل ابزار
  763/0  سوال 5  عدم اعتقاد قلبی مدیران و سرپرستان

  721/0  سوال 5  موانع فرهنگی
  858/0  سوال 5  موانع کارشناسی

  762/0  سوال 5  موانع در بخش کارکنان 
  730/0  سوال 5  موانع مالی

  هاي تحقیق آزمون نرمال بودن مولفه
  :باشدفرضیه این آزمون به شرح ذیل  می. هاي تحقیق پرداخته شده استدر این قسمت به بررسی نرمال بودن مولفه

  
جدول ذیل .در جدول ذیل به منظور بررسی نرمال بودن هر یک از متغیر هاي مورد بررسی از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است  

بیشتر باشد، فرض آماري صفر تایید شده و  0.05داري از اگر سطح معنی. ن هر یک از متغیر ها را نشان می دهدآماره آزمون وسطح معنی دار بود
- هاي تحقیق مورد تایید قرار میدر غیر اینصورت فرض مخالف مورد قبول قرار گرفته و عدم نرمال بودن مولفه. گیردنرمال بودن مور تایید قرار می

درصد می توان گفت تمامی  95می باشد با ضریب اظمینان  0.05معنی داري آزمون هر یک از متغیرها بیش تر از بنابراین چون سطح . گیرد
  .متغیرهاي مورد بررسی نرمال می باشند

  هاي تحقیقنتایج آزمون آماري بررسی توزیع نرمال بودن مولفه - 2جدول 
  موانع مالی  موانع در بخش کارکنان  موانع کارشناسی  رهنگیموانع ف  عدم اعتقاد قلبی مدیران و سرپرستان مولفه هاي تحقیق

 k-s 1.224 1.325 1.130 1.358  1.121آماره 

 0.101  0.058 0.155 0.64 0.091 سطح معنی داري
  

و نرمال می  بوده 0.05بنابراین باتوجه به جدول باال می توان گفت سطح معنی داري هر یک از مولفه هاي اخالق حرفه اي و عملکرد باالتر از 
  .بین متغیر مستقل و وابسته محاسبه گردیده است رگرسیونپس از اثبات نرمال بودن توزیع داده ها جهت بررسی فرضیه ها ي تحقیق، .باشند

  
  بررسی فرضیات پژوهش

 ANOVA- 5جدول
ANOVAb 

 
 میانگین مجذورات درجه آزادي مربع مجذورات

 آماره فیشر
F  سطح معنی داري  

 000a. 90.965 1.645 3 4.934 مدل رگرسیون
a.  متغیرهاي مستقل 
b.  متغیر وابسته 

  
  . می باشد بین دو متغیر یک رابطه خطی وجود دارد 0.05می توان گفت از آنجا که سطح معنی دار بودن کمتر از  ANOVAبا توجه به جدول 

  ل اساسی این است که معادله این رابطه خطی چیست ؟پس از تایید فرضیه اصلی و اطمینان از وجود یک رابطه خطی معنی دار سوا
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  رگرسیون - 6جدول 

 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد 

T 
درجه معنی 

 Beta خطاي استاندارد B داري
 000. 5.582  256. 1.430 ضریب ثابت

 927. 092. 016. 101. 009.  عدم اعتقاد قلبی مدیران و سرپرستان
 990. 012. 004. 310.  004.  موانع فرهنگی

 927. 092. 016. 120. 003.  موانع کارشناسی
 900. 012. 004. 310.  001.  موانع در بخش کارکنان 

 003. 1.801 789. 343. 618.  موانع مالی
a.  گانه می باشد5عوامل   متغیر وابسته در این جدول 

  
از این رو می توان .می باشد از معادله حذف می شوند 0.05عنی دار بودن آنها بیشتر از با توجه به جدول باال آندسته از متغیر ها ي فوق که سطح م

 :معادله به شکل زیر می باشد فوق با توجه به جدول .،مهمترین عامل موثر عدم اعتقاد قلبی مدیران و سرپرستان می باشد ها گفت از بین مولفه
Y=1.43+0.618x1 

  نتایج وبحث -4
این مدل نشان می دهد که از بین عوامل تشکیل دهنده ، عدم اعتقاد . به نتایج بدست آمده مدل نهایی تحقیق ارایه می شود در این بخش با توجه

  .قلبی مدیران و سرپرستان بیشترین تاثیر را بر شکست یا موفقیت سیستم داراست
  
  
  
  
 
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  مدل نهایی تحقیق-1شکل                  
  : شنهاداتجمع بندي نتایج وپی

اما بررسی دقیتر نشان براساس نتایج بدست آمده از تحقیق، عوامل گوناگون مطرح شده، تاثیرات متفاوتی بر استقرار نظام پیشنهادات دارند، 
  .نهادات استداد،نتایح نشانگر آنست که اعتقاد یا عدم اعتقاد قلبی مدیران وسرپرستان مهمترین عامل موفقیت یا شکست استقرار بهینه  نظام پیش

  .پیشنهادات زیر در این زمینه مطرح می گرددلذا در این خصوص 
 مهمترین عامل موفقیت اجراي نظام پیشنهادها همانا، پشتیبانی جدي و   پشتیبانی از نظام پیشنهادها :پشتیبانی جدي مدیریت ارشد

  .رددر موفقیت آن تأثیر دا% 90که بیش از   .مدیریت ارشد از آن می باشد   مداوم
  وجود و یا امکان به وجود آمدن انگیزه و تعهد در کارکنان براي ایجاد بهبود کار مستمر در سازمان ، کارکنان با داشتن انگیزه و روحیه

  .هر روز شروع به کار می کنند و روش هاي کاري سازمان را بهتر از دیروز می نمایند کمال جویی 

 اتنظام پیشنهاد

  عدم اعتقاد قلبی مدیران و سرپرستان
  موانع در بخش کارکنان 

  موانع مالی
  موانع  کارشناسی
  موانع  فرهنگی

  

  عدم اعتقاد قلبی مدیران و سرپرستان
 

 استقرار نظام پیشنهادات
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  مهمترین عامل موفقیت ،پشتیبانی  پیشنهادها در شروع اجراي نظام پیشنهادها ، چونثبات مدیریت تا قبل از نهادینه شدن نظام

زیرا در  .، الزم است تا نهادینه شدن نظام و حمایت همه جانبه کارکنان از طرح ، مدیریت سازمان تغییر نکند مدیریت ارشد می باشد
دینه شدن، مدیریت ارشد تغییر یافته کار و اجراي طرح نیز متوقف تحقیقات به عمل آمده از واحد هایی که طرح اجرا شده و قبل از نها

  .گردیده است
  گماردن دبیر اجرایی تمام وقت ، عالقمند ، فعال و کارآمد وبا حسن شهرت و خوش برخورد دبیر نظام پیشنهادها به منزله زنجیر ارتباط

جمله آنها تشویق و ترغیب کارکنان به ارائه پیشنهاد ، پیگیري در مدیریت با کارکنان سازمان است و این دبیر وظایف مهمی دارد که از 
اجراي به موقع پیشنهادها و همچنین پرداخت به موقع پاداش ها می باشد که در قسمت ارائه پیشنهادها آسیب ها این مورد توضیح داده 

  .شده است
 د در نمودار سازمانی اینکه تشکیالت مزبور زیرنظر مدیریت قرار دادن تشکیالت دبیرخانه و مجري نظام پیشنهادها زیر نظر میریت ارش

مستقیم با مدیریت در   ارشد باشد ، امري ضروري است ، زیرا بایستی پیشنهادها به اطالع مدیریت برسد و براي اجراي آنها به طور
  .ارتباط باشد

 جیه کارکنان و مدیران فقط با یک بخشنامه یا اطالعیه برگزاري همایش هاي توجیهی براي مدیران و کارکنان برخی از سازمانها بدون تو
قصد اجراي نظام پیشنهاد ها را در سازمان خود دارند لذا می بایستی با برقراري همایش ها و دوره هاي آموزشی چگونگی اجراي نظام 

  .برخوردار است و آموزش و بستر سازي فرهنگی توسط مشاور خبره و مجرب از اهمیت باالئی. پیشنهادها توجیه گردد
  انجام تبلیغات مناسب کارکنان باید همواره از چگونگی اجراي طرح اطالع داشته باشند و براي دستیابی به چنین موفقیتی باید از راه

  .با استفاده از ابزارهاي تبلیغاتی همراه با آگاهی هاي الزم انگیزه در کارکنان به وجود آید   هاي مختلف
 واسب میان مدیران و کارکنان هر چه روابط انسانی بین کارکنان ومدیریت ، صمیمی تر و تا اندازه اي غیر رسمی ایجاد روابط انسانی من 

  . موفق نخواهد بود) استبدادي (دوستانه تر باشد، نشانه حمایت بیشتر از نظام است و ثابت شده است که مدیریت سبک دستوري 
 گفت و گو میان کارکنان سازمان کارکنان سازمان با همبستگی و تفاهم بین خود و  برقراري جریان صحیح و منطقی تبادل اطالعت و

تبادل اطالعاتی در سازمان ، می توانند به راحتی نیازهاي اطالعاتی خود را تأمین کنند و این امر موجب افزایش دانش عمومی و جمعی 
  . را به همراه خواهد داشتو توسعه بیشتر سازمان گردیده و در نهایت موفقیت نظام پیشنهادها 

  وجود اهداف سازمانی کامالً مشخص و روشن اصوالً هر سازمانی باید برنامه ریزي استراتژیک هدفمند داشته باشد و این اهداف با برنامه
به پیشنهادها ، به در نتیجه کارکنان با آگاهی از اهداف سازمانی و زمان بندي آنها با ارائه طرح و نظر مناسب نسبت . زمانی، عجین باشد

  .سازمان کمک شایانی خواهند کرد
  ، تعیین میزان کار و فعالیتی که یک فرد در سازمان انجام می دهد چون یکی از اهداف نظام پیشنهادها بهینه کردن امور سازمان است

  .لذا بهتر است کار هر فرد معین شود تا روش پیشنهادها ، مبنایی براي مقایسه کار افراد باشد
 رفتن پیشنهاد از مشتري و ارباب رجوع در کنار کارکنان ، مشتریانی می توانند با پیشنهاد هاي مناسب در بهبود فعالیت هاي یک گ

به ویژه در مؤسسات دولتی که عمده پیشنهادات کیفی است در صورت ایجاد انگیزه و رغبت در . سازمان نقش عمده و مؤثري ایفا کنند 
  .یشنهادات مفید و مؤثري ارائه نمایند ارباب رجوع می توانند پ

  بررسی به موقع پیشنهادها توسط کمیته هاي بررسی کننده پیشنهاد دهندگان انتظار دارند که به سرعت تکلیف پیشنهاداتشان روشن
رسی و اعالم نظر کند در نتیجه مدت زمان بین یک هفته تا ده روز می تواند زمان مناسبی باشد که کمیته مزبور ، پیشنهادها را بر. شود 

به دلیل اینکه پیشنهاد دهنده معموالً تا نتایج پیشنهاد . بایستی مراحل اجرا و زمان هر مرحله در آیین نامه توسط مشاور گنجانده شود . 
  .خود را دریافت نکنند پیشنهاد جدیدي را ارائه نمی نمایند

 پیشنهاد دهنده با . تداوم ارائه پیشنهاد اجراي به موقع پیشنهاد استپیشنهادهاي تصویب شده یکی از انگیزه هاي  اجرا ي به موقع
  .مشاهده به اجرا درآمدن پیشنهادش در سازمان، به وجد آمده و آگاهی همکارانش از این موضوع ، باعث افتخار و سربلندي او می شود

 ودن آن با نوع پیشنهاد ، نقش مؤثري در موفقیت طرح پرداخت به موقع و عادالنه پاداشها پرداخت به موقع پاداشها و همچنین متناسب ب
بعد از گذشت مدتی از اجراي نظام پیشنهادها کسانی که مشمول پرداخت پاداش گردیده اند معموالً میزان پاداش . نظام پیشنهادها دارد 

پاداش هاي پرداخت شده توجیه    میزاندر صورتی که در مورد .خود را با توجه به اثرات پیشنهادشان با سایر همکاران مقایسه می کنند
  . نشوند احساس تبعیض نموده و موجب دلسردي آنها خواهد شد
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